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АПЕ РА ЦЫЮ ПА ПЕ РА СА ДЦЫ ПЕ ЧА НІ
ЎПЕР ШЫ НЮ ПРА ВЯ ЛІ Ў БРЭС ЦЕ

Брэст стаў пер шым з аб лас ных га ра доў, дзе па спя хо ва 
пра ве дзе на апе ра цыя па пе ра са дцы пе ча ні. Шанц на 
жыц цё атры ма ла 58-га до вая жы хар ка Жа бін кі. Апе ра-
цыя, пра ве дзе ная ў Брэсц кай аб лас ной баль ні цы ў ноч 
на 27 снежня, доў жы ла ся 10 га дзін. Яе пра вя ла ка ман да 
спе цы я ліс таў у скла дзе 30 ча ла век пад кі раў ніц твам ды-
рэк та ра Рэс пуб лі кан ска га на ву ко ва-прак тыч на га цэнт-
ра транс план та цыі ор га наў і тка нак Але га Ру мо.

Ця пер, праз два тыд ні пас ля пе ра сад кі ор га на, Лю боў 
Вік та раў на ад чу вае ся бе зда валь ня ю ча, яна ак тыў на ру ха-
ец ца, ста ран на за хоў вае ды е ту і вы кон вае ўсе рэ ка мен да цыі 
ўра чоў. Па цы ент ка пра хо дзіць пас ля апе ра цый нае ля чэн не 
і рэ абі лі та цыю. Яна ве дае, што асаб лі ва ў пер шыя ме ся цы 
яе но ва га жыц ця вель мі важ на скру пу лёз на за хоў ваць зда-
ро вы лад жыц ця і дак лад на пры трым лі вац ца пры зна ча на га 
рас па рад ку ля чэн ня. Апош ні год жыц ця з цы ро зам быў для 
яе са праўд ным вы пра ба ван нем, яна пе ры я дыч на трап ля ла ў 
рэ ані ма цыю, жыц цё ві се ла амаль на ва лас ку. Ця пер жан чы на 
поў ная ап ты міз му і жа дан ня жыць.

Брэст быў не вы пад ко ва вы бра ны мес цам для пра вя дзен-
ня апе ра цыі, пер шы ся род аб лас ных цэнт раў. Ад дзя лен не 
транс план та цыі ў го ра дзе ад кры та тры га ды та му. Да па чат ку 
но ва га го да тут зроб ле на 97 апе ра цый па пе ра са дцы ныр кі. 
Ця пер фар мі ру ец ца ліст ча кан ня і на пе ра сад ку пе ча ні.

Па вод ле слоў га лоў на га ўра ча Брэсц кай аб лас ной баль-
ні цы Аляк санд ра КАР ПІЦ КА ГА, пад рых тоў ка да пра вя дзен ня 
апе ра цыі па пе ра са дцы пе ча ні іш ла цэ лы год. На ву чан не, у 
тым лі ку і за мя жой, пра хо дзі лі брэсц кія хі рур гі, анес тэ зі ё ла гі, 
мед сёст ры, ура чы-ды яг нос ты.

За ста ец ца да даць, што ў мно гіх кра і нах све ту апе ра цыя 
па пе ра са дцы пе ча ні ра зам з пас ля апе ра цый ным ля чэн нем 
каш туе пры клад на 100 ты сяч еў ра. У на шай кра і не апе ра-
цыя пра во дзіц ца бяс плат на, усе асноў ныя рас хо ды бя рэ на 
ся бе дзяр жа ва.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

10 МЛРД РУБ ЛЁЎ 
У ЯКАС ЦІ КАМ ПЕН СА ЦЫІ ЎРО НУ

Та кую су му па тра бу юць баць кі па цы ент кі, якая па мер-
ла пас ля апе ра цыі ў «Эка мед сэр ві се».

Суд Каст рыч ніц ка га ра ё на Мін ска па чаў раз гля даць кры-
мі наль ную спра ву па фак це смер ці па цы ент кі ме ды цын ска га 
цэнт ра «Эка мед сэр віс» Юліі Ку ба ра вай. 23-га до вая жы хар ка 
Грод на па мер ла пас ля плас тыч най апе ра цыі па ка рэк цыі 
фор мы но са вяс ной мі ну ла га го да.

На га да ем, што ад каз чы ка мі па спра ве пра хо дзяць ге не-
раль ны ды рэк тар, га лоў ны ін жы нер і ўрач-анес тэ зі ё лаг ме ды-
цын ска га цэнт ра. Пер шыя двое аб ві на вач ва юц ца ў служ бо вай 
ха лат нас ці, якая па цяг ну ла па не асця рож нас ці смерць ча ла-
ве ка, анес тэ зі ё лаг — у не на леж ным вы ка нан ні пра фе сій ных 
аба вяз каў. Мак сі маль нае па ка ран не, якое па гра жае ўсім тра ім, 
па збаў лен не во лі на тэр мін да 5 га доў з па збаў лен нем пра ва 
зай маць пэў ныя па са ды або зай мац ца пэў най дзей нас цю.

На пер шым су до вым па ся джэн ні баць кі Юліі Ку ба ра вай прад'-
яві лі ме ды цын ска му цэнт ру «Эка мед сер віс» іск аб кам пен са цыі 
ма раль най і ма тэ ры яль най шко ды ў па ме ры 10 млрд руб лёў. 
Баць ка за гі ну лай дзяў чы ны пад крэс ліў, што для яго сям'і гэ тыя 
гро шы не з'яў ля юц ца са ма мэ тай. «Га лоў нае — каб да ад каз нас-
ці бы лі пры цяг ну ты ўсе тыя лю дзі, без ад каз насць якіх пры вя ла 
да смер ці на шай дач кі. Гэ ты суд па ві нен быць па ка заль ным, ён 
па ві нен стаць сіг на лам ня дбай ным ура чам. Яны па він ны аль бо 
са мі зволь ніц ца, аль бо іх па він на зволь ніць кі раў ніц тва».

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

РАЗ ЗЛА ВАЎ СЯ НА АЎ ТО?
Пяць аў та ма шын па спеў па шко дзіць ноч чу 33-га до вы бес-

пра цоў ны га мяль ча нін на аў та ста ян цы па ву лі цы Су хо га. За тры-
маў яго стар шы на мі лі цыі Аляк сандр Ге ра сі ма віч, які вяр таў ся 
пас ля дзя жур ства да до му. Мі лі цы я нер па клі каў на да па мо гу 
сяр жан та Ві та ля Баг да на ва, і ра зам яны абяс шко дзі лі гра ма-
дзя ні на, які пса ваў аў та ма бі лі. Як ста ла вя до ма, муж чы на на нёс 
іс тот ную шко ду аў та ўла даль ні кам. Па гэ тым фак це за ве дзе на 
кры мі наль ная спра ва па ар ты ку ле аб ху лі ган стве.

Іры на АСТАШКЕВІЧ.

А ЛЕПШ БЫ ЕЛ КУ НА КІР МА ШЫ КУ ПІ ЛІ...
Дзяр жаў ная ляс ная ахо ва Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар-
кі вы яві ла 25 вы пад каў не за кон ных вы се чак дрэў у хва ё-
вых ма лад ня ках на пя рэ дад ні га лоў ных зі мо вых свят.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе мі ніс тэр ства, па мер на не се-
най шко ды склаў 2,7 міль ё на руб лёў. З ві на ва тых спаг на на 
2,4 міль ё на руб лёў штра фаў і па кры та на не се ная шко да ў 
па ме ры 1,1 міль ё на руб лёў. Ас тат няя су ма бу дзе спаг на на з 
па ру шаль ні каў у су до вым па рад ку.

Уся го на пя рэ дад ні свят дзярж ле са хо ва ар га ні за ва ла 1083 
рэй ды ў мэ тах пра ду хі лен ня не за кон ных вы се чак дрэў (на 114 
больш, чым ле тась). Ра зам з ра бот ні ка мі ДАІ на аў та да ро гах, 
якія пра хо дзяць па блі зу ляс ных ма сі ваў, бы лі ар га ні за ва ны 782 
па сты, дзе пра вя ра лі ся су пра ва джаль ныя да ку мен ты на гру зы, 
у тым лі ку і на хва ё выя дрэ вы. Коль касць па стоў у па раў на нні 
з мі ну лым го дам так са ма бы ла па вя лі ча на — амаль у 2,3 ра за. 
У вы ні ку, кан ста ту юць у Мі ніс тэр стве ляс ной гас па дар кі, пры-
ня тыя ме ры па ўзмац нен ні ахо вы ляс но га фон ду да лі ста ноў чы 
вы нік: вы пад каў не за кон ных вы се чак ста ла менш.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«П'Я НЫ» АЎ ТА МА БІЛЬ
За пер шы ты дзень но ва га го да на Ма гі лёў шчы не за-
тры ма ны 72 не цвя ро зыя кі роў цы.

Да стат ко ва пры вес ці не каль кі пры кла даў, каб уя віць са бе 
ўсю жах лі васць на ступ стваў, якія маг лі ад быц ца, ка лі б не 
ўмя шан не су пра цоў ні каў ДАІ. Апоў на чы 5 сту дзе ня яны за тры-
ма лі муж чы ну, які ў не цвя ро зым ста не ... ка таў ся на «Шко дзе» 
па вёс цы Та ра на ва Ма гі лёў ска га ра ё на. Яшчэ адзін кі роў ца, 
яко га спы ні лі на ад ной з ву ліц Ма гі лё ва, сеў за руль не толь кі 
не цвя ро зы, але яшчэ і без пра воў. А 7 сту дзе ня ў Ма гі лё ве за 
пе ра вы шэн не хут ка сці быў за тры ма ны 31-га до вы кі роў ца, які, 
як по тым вы свет лі ла ся, быў яшчэ і пад ша фэ. На па тра ба ван не 
спы ніц ца муж чы на на огул ад рэ ага ваў не адэ кват на: па спра ба-
ваў ад стой ваць свае пра вы з да па мо гай ку ла коў.

— І гэ та не адзі ны прык лад, ка лі па ру шаль ні кі вя дуць ся бе 
агрэ сіў на, не пад па рад коў ва юц ца на шым па тра ба ван ням, 
— ка жа ін спек тар ад дзя лен ня ДАІ УУС Ма габл вы кан ка ма 
Тац ця на Ста ра сот ні ка ва. — Час цей за ўсё яны ад маў ля юц ца 
ад агля ду ў нар ко ла га, каб да ку мен таль на па цвер дзіць свой 
не цвя ро зы стан. Але гэ та не па збаў ляе іх ад ад каз нас ці. У 
та кім вы пад ку кі роў ца не толь кі па зба віц ца ва дзі цель ска га 
па свед чан ня за «не цвя ро зую» па езд ку, але і за пла ціць сур'-
ёз ны штраф за не пад па рад ка ван не.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ДА РО ГА ПА ТАН НЕ ЛА
Пры пра вер цы дзей нас ці прад пры ем ства «Го мель-
аў та дар» спе цы я ліс ты Ка мі тэ та дзярж кант ро лю воб-
лас ці вы яві лі знач ныя рэ зер вы эка но міі дзяр жаў ных 
срод каў на бу даў ніц тва аў та ма біль най да ро гі М-5/Е271 
Мінск — Го мель. 

Да рож ныя бу даў ні кі тэр мі но ва ад рэ ага ва лі на за ўва гі і 
ўжо да кан ца го да част ку пра па ноў па эка но міі ўва со бі лі ў 
жыц цё. У пры ват нас ці, ска ра ці лі вы дат кі на ўтры ман не за-
каз чы ка, вы клю чы лі з каш та ры са бу даў ніц тва эка на міч на 
не аб грун та ва ных асоб ных спа да рож ных аб' ек таў. У вы ні ку 
вар тасць бу даў ніц тва да ро гі ска ра ці ла ся больш чым на 22,3 
млрд руб лёў. Так са ма бы лі ўста ноў ле ны фак ты не на леж на га 
пла на ван ня пра грам да рож ных ра бот, якія па цяг ну лі не эфек-
тыў нае вы ка ры стан не 1,6 млрд руб лёў бюд жэт ных срод каў. 
У па ру шэн не па тра ба ван няў за ка на даў ства прад пры ем ства 
«Го мель аў та дар» за ку пі ла па ім пар це 109 адзі нак тэх на ла-
гіч на га аб ста ля ван ня кош там $22 млн. Акра мя та го, бы лі 
да пу шча ны фак ты па ру шэн няў па рад ку ўлі ку ло му і ад хо даў 
чор ных ме та лаў, вя дзен ня бух гал тар ска га ўлі ку. Па вы ні ках 
пра вер кі прад пры ем ства, ві на ва тыя служ бо выя асо бы пры-
цяг ну ты да дыс цып лі нар най і ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Стар шы ня Ка мя нец ка-
га рай вы кан ка ма Анд рэй 
ПІ СА РЫК ня рэд ка ў пра цэ-
се ра бо ты і паў ся дзён ных 
ста сун каў ка рыс та ец ца 
бе ла рус кай мо вай, што, на 
жаль, не час та су стрэ неш у 
ка лі до рах ула ды. Та му пер-
шае пы тан не бы ло з гэ тай 
на го ды:

— Род ную мо ву вы ра шы лі 
пад тры маць, Анд рэй Мі ка ла-
е віч, не на сло вах, а на спра-
ве?

— Ня пра віль на ска заць, што ў ней кі 
мо мант вы ра шыў пад тры маць аль бо па ка-
заць не ка му прык лад і за га ва рыў па-бе ла-
рус ку. Заў сё ды ста ра ўся, па маг чы мас ці, 
га ва рыць на род най мо ве. Мы ня рэд ка 
ка жам, што га на рым ся тым, што жы вём у 
Бе ла ру сі, за вём ся бе ла ру са мі. А як гэ ты 
го нар мо жна вы ра зіць лепш, чым род ным 
сло вам? Лі чу, кож ны з нас, хто хо ча жыць 
у гар мо ніі з ду шой і сэр цам, мае па трэ бу 
ў род ным сло ве як ней кай пер ша кры ні цы. 
І не вар та шу каць пры чын: маў ляў, ня ма 
ася род ку, ня ма су раз моў цаў. Ка лі за хо чаш 
— зной дзеш. Та му, дзе мож на, ста ра юся 
ка рыс тац ца род най мо вай, хоць не імк ну ся 
ра біць гэ та не як дэ ман стра тыў на. Вось вы 
за га ва ры лі па-бе ла рус ку, я ад ка заў... На 
жаль, род нае сло ва рэд ка па чу еш ця пер 
на ват на ву лі цы ма лень ка га рай цэнт ра, 

та ко га, як наш. Род ная мо ва 
жы ве ў вяс ко вым ася род ку, а 
так са ма ў на шых уста но вах 
куль ту ры — біб лі я тэ ках, клу-
бах, дамах культуры.

— Чым жы ве куль ту ра ра ё-
на? Якія пра ек ты ў гэ тай га лі-
не ажыц цяў ля юц ца ў ра ё не?

— У на шым не вя лі кім ра-
ё не — 264 на се ле ныя пунк-
ты. Ра ней, га доў 40-50 та му, 
амаль у кож най з вё сак быў 
клуб аль бо біб лі я тэ ка. За раз 
на ліч ва ец ца 175 вё сак, у кож-
най з якіх пра жы вае менш за 

паў сот ню ча ла век. Зра зу ме ла, што за-
крыц цё ўста ноў куль ту ры ў ма лых вёс ках 
— не па збеж ны пра цэс. Сва ёй за да чай 
ра ён ная ўла да лі чыць год на ўтрым лі ваць 
тыя, што за ста лі ся, каб там заў сё ды бы лі 
свят ло і цяп ло, каб ра бот ні кі свое ча со ва 
атрым лі ва лі зар пла ту. Ну і, вя до ма, каб 
сель скія ўста но вы куль ту ры бы лі за па тра-
ба ва ны людзь мі.

Ка лі га ва рыць пра знач нае ме ра пры ем-
ства, якое б ад роз ні ва ла ра ён, бы ло яго 
куль тур ным брэн дам, як, ска жам, «Мо таль-
скія пры сма кі» ў Іва на ве, ган чар ны фэст у 
Сто лін скім ра ё не, «Ру жан ская бра ма» на 
Пру жан шчы не, то мы па куль у по шу ку. Два 
га ды за пар пра во дзі лі ка ля сва ёй ве жы фес-
ты валь ся рэд ня веч най куль ту ры. З'яз джа лі-
ся ры цар скія клу бы, збі ра ла ся шмат гле да-
чоў. Але ад пра ек та да вя ло ся ад мо віц ца, бо 

ка ля зна ка мі тай Ка мя нец кай ве жы за над та 
ма ла мес ца для ма са вых ме ра пры ем стваў. 
Ка лі збя рэц ца ты ся чы дзве ча ла век, усім 
прос та ня ма маг чы мас ці ба чыць, што ад бы-
ва ец ца на га лоў най пля цоў цы. Та ды па чы-
на юц ца крыў ды, не па ра зу мен ні. І агуль нае 
ўра жан не ад свя та псу ец ца. А ка му гэ та трэ-
ба? Та му мы з ра бот ні ка мі куль ту ры аб' яві лі 
свое асаб лі вы кон курс ідэй. Зда ец ца, ад на 
доб рая ідэя ўсё ж з'я ві ла ся. Ле там ду ма ем 
апра ба ваць но вае ме ра пры ем ства, та ды і 
за про сім на но вы фэст.

— Ка лі зга да лі пра Ка мя нец кую ве жу, 
не ма гу не спы таць пра яе «са ма ад чу-
ван не». Быў час, на не ка то рых фо ру мах 
пі са лі, што ве жы па гра жае ледзь не раз-
бу рэн не па пры чы не ча су і ня якас най рэ-
кан струк цыі...

— Гэ тыя зда гад кі не ад па вя да юць рэ ча-
іс нас ці. Ве жа ста іць і ста яць бу дзе доў га. 
Ка лі ўзні ка юць ней кія тэх ніч ныя пы тан ні, 
як і пры экс плу а та цыі лю бо га аб' ек та, яны 
вы ра ша юц ца ў ра бо чым па рад ку. Пля цоў ка 
ва кол гіс та рыч на га пом ні ка не так даў но 
пе ра жы ла доб ра ўпа рад ка ван не. По бач з 
му зе ем ра ней быў ста ры не да рэ чны да-
мок, у якім пра да ва лі бі ле ты. Яго знес лі, 
а на тым мес цы з'я віў ся но вы, пры го жы. І 
сам му зей пра цуе ў звы чай ным рэ жы ме, 
што дня пры мае ту рыс таў. Хто хо ча ўпэў-
ніц ца аса біс та, мо жа пры ехаць і на ве даць 
ста ра даў нюю ве жу.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��

СЛО ВАМ І СПРА ВАЙ

Рэй тынг бе ла рус кіх ВНУ, які аба пі ра-
ец ца на вы ні кі пры ём най кам па ніі 2013 
го да, упер шы ню скла лі ў Мі ніс тэр стве 
аду ка цыі.

Як рас ка за лі ў прэс-служ бе га лоў на га 
аду ка цый на га ве дам ства, мэ та гэ та га рэй-
тын гу — аца ніць па тэн цы ял сту дэн таў пер-
ша га кур са. Пры ства рэн ні рэй тын гу бра лі-
ся пад ува гу як коль кас ныя, так і якас ныя 
па каз чы кі.

У фор му лу раз лі ку ўвай шлі на ступ ныя 
зна чэн ні: су ма ба лаў, на бра ных сту дэн та мі-
пер ша курс ні ка мі па ўсіх спе цы яль нас цях, з 
улі кам вы ка нан ня кант роль ных ліч баў пры-
ёму; коль касць абі ту ры ен таў, пры ня тых на 
бюд жэт па пэў най спе цы яль нас ці; коль касць 

абі ту ры ен таў, пры ня тых на умо вах апла ты 
па пэў най спе цы яль нас ці; пра хад ны бал па 
пэў най спе цы яль нас ці для абі ту ры ен таў, 
пры ня тых за кошт срод каў бюд жэ ту і на 
ўмо вах апла ты; коль касць абі ту ры ен таў, за-
лі ча ных без ус туп ных эк за ме наў (пе ра мож-
цаў між на род ных і рэс пуб лі кан скіх алім пі яд, 
твор чых кон кур саў і фес ты ва ляў, лаў рэ а таў 
спе цы яль ных фон даў Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь); коль касць за лі ча ных за меж ных 
гра ма дзян; пра цэнт вы ка нан ня кант роль ных 
ліч баў пры ёму.

Пер шае мес ца ў рэй тын гу за няў Бе ла-
рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт, што і не дзіў-
на: ні па коль кас ці пе ра мож цаў алім пі яд, 
якія вы бі ра юць да лей шым мес цам на ву-
чан ня ме на ві та Бел дзярж уні вер сі тэт, ні па 

пра хад ных ба лах, ні па коль кас ці за меж ных 
гра ма дзян, якія па сту па юць у БДУ, кан ку-
рэн таў у га лоў на га на цы я наль на га ўні вер-
сі тэ та ня ма.

Дру гая па зі цыя ў рэй тын гу на ле жыць 
Бе ла рус ка му на цы я наль на му тэх ніч на-
му ўні вер сі тэ ту, а трэ цяя — Бе ла рус ка му 
дзяр жаў на му ўні вер сі тэ ту ін фар ма ты кі і ра-
дыё элект ро ні кі. У пер шую пя цёр ку так са ма 
ўвай шлі Бе ла рус кі дзяр жаў ны эка на міч ны 
ўні вер сі тэт і Мін скі дзяр жаў ны лінг віс тыч ны 
ўні вер сі тэт.

Як па тлу ма чы лі ў Мінадукацыі, уста но вы 
вы шэй шай аду ка цыі так зва ных «сі ла вых 
ве дам стваў» — МНС, МУС і Мі ніс тэр ства 
аба ро ны — у рэй тын гу не ўдзель ні ча лі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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Будзь у тэ ме!Будзь у тэ ме!  ��

СА МЫЯ «ЯКАС НЫЯ» СТУ ДЭН ТЫ 
НА ВУ ЧА ЮЦ ЦА Ў БДУ

Ма біль ны апе ра тар «МТС» агу чыў 
па пя рэд нія вы ні кі аду ка цый на га 
пра ек та «Се ці ву ўсе ўзрос ты па-
кор ныя».

За ня ткі ар га ні за ва ныя на ба зе ча ты рох 
ста ліч ных тэ ры та ры яль ных цэнт раў са-
цы яль най аба ро ны, на вед ва юць ка ля 350 
ста ліч ных пен сі я не раў. Мэ та — на ву чан не 
не ма ла дых лю дзей ка ры стан ню кам п'ю та-
рам і ін тэр нэ там.

Пас ля трох ме ся цаў на ву чан ня ўдзель-
ні кі пра ек та пры зна лі ся, што са мыя вя лі кія 
цяж кас ці ў іх вы клі кае на бор тэкс ту, фар-
му лёў ка ка рэкт ных за пы таў у по шу ка вай 
сіс тэ ме, уста ноў ка но вых пра грам і да баў-
лен не кан так таў у Skype.

А са мы мі ка рыс ны мі на вы ка мі яны на-
зы ва юць маг чы масць ка ры стан ня элект-
рон най пош тай, зван кі праз Skype і по шук 
ле каў праз ін тэр нэт у ап тэ ках. Між ін шым, 
больш як 20% пен сі я не раў кан ста та ва лі, 
што за ха пі лі ся кам п'ю тар ны мі гуль ня мі.

Ся род апы та ных боль шая част ка ма юць 
вы шэй шую аду ка цыю: гэ та эка на міс ты, вы-

клад чы кі, ін жы не ры, ура чы. 40% пен сі я не-
раў на мо мант стар ту на ву чан ня ўво гу ле 
не ва ло да лі ве да мі аб кам п'ю та ры і ін тэр-
нэ це. 55% ад зна чы лі, што ме лі ад да ле нае 
ўяў лен не і толь кі 5% ва ло да лі ба за вым уз-
роў нем ве даў.

Трэ цяя част ка слу ха чоў кур саў па ве да-
мі лі, што да дат ко ва вы ву ча юць кам п'ю тар 
і ін тэр нэт пры да па мо зе род ных і бліз кіх, а 
ас тат нія за свой ва юць азы су свет на га па-
ву цін ня са ма стой на.

Боль шасць удзель ні каў пра ек та (65%) 
скла да юць жан чы ны. Ся рэд ні ўзрост слу-
ха чоў — 67 га доў. Пен сі я не ры ва ўзрос це 
60-70 га доў скла да юць больш як 60% апы-
та ных. А са мым «да рос лым» сту дэн там 
ака заў ся 87-га до вы мін ча нін.

Пра ект «Се ці ву ўсе ўзрос ты па кор ныя» 
рэа лі за ва ны «МТС» і Фон дам ААН у га лі не 
на ро да на сель ніц тва пры пад трым цы Бе ла-
рус кай аса цы я цыі са цы яль ных ра бот ні каў. 
На ву чан не раз лі ча на на ча ты ры ме ся цы. 
Пер шы вы пуск за пла на ва ны на сту дзень 
2014 го да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Праз два га ды ў трох га ра дах 
Бе ла ру сі з'я вяц ца шмат па вяр-
хо выя жы лыя да мы з со неч ны-
мі ба та рэ я мі. Аб гэ тым па ве да лі 
бе ла рус кія на ву коў цы на між-
на род най кан фе рэн цыі, пры-
све ча най энер га эфек тыў ным 
бу дын кам.

Праг на зу ец ца, што пер шыя 
энер га эфек тыў ныя да мы з ад наў-
ляль ны мі кры ні ца мі энер гіі та ко га 
кла са бу дуць па бу да ва ны ў Мін ску, 
Грод не і Ма гі лё ве. Як ад зна чыў на 
фо ру ме ды рэк тар ін сты ту та жыл-
ля — НДПТІБ імя Ата е ва Ула дзі мір 
Пі лі пен ка, Бе ла русь пер шая з кра ін 
СНД, якая па ча ла бу даў ніц тва энер-
га эфек тыў ных да моў. Сён ня ў на шай 
кра і не ўжо 15 та кіх аб' ек таў. А вось 
да мы з ад наў ляль ны мі кры ні ца мі 
энер гіі бу дуць па бу да ва ны ўпер шы-
ню. Пі лот ныя жы лыя бу дын кі бу дуць 
аб ста ля ва ны со неч ны мі ка лек та ра мі 
(ге лія ўста ноў кі для па да грэ ву ва ды) 

і со неч ны мі ба та рэ я мі (вы пра цоў ка 
«со неч най» элект ра энер гіі).

Праў да, у на шых шы ро тах най-
боль шы эфект да юць не ге лія ўста-
ноў кі, а грун та выя цеп ла выя пом-
пы, якія вы ка рыс тоў ва юць зям лю ў 
якас ці кры ні цы цяп ла, а так са ма як 
аха ла джаль нік у лет ні час. І та кое 
аб ста ля ван не пра ду гледж ва ец ца 
пра ек та мі ў но вых бу дын ках. Бу даў-
ніц тва шмат па вяр хо вак бу дзе рэа лі-
за ва на ў ме жах пі лот на га пра ек та, 
які ажыц цяў ляе ў кра і не Пра гра ма 
раз віц ця ААН (ПРА АН) і Гла баль ны 
эка ла гіч ны фонд (ГЭФ). Усе тры да-
мы бу дуць уз ве дзе ны дзяр жаў ны мі 
за бу доў шчы ка мі (та кі мі, як МА ПІД і 
«Грод наг ра ма дзянп ра ект») для бе-
ла ру саў, якія ма юць па трэ бу ў па-
ляп шэн ні жыл лё вых умоў. У Грод не і 
Мін ску за вер ша на ста дыя ар хі тэк тур-
на га пра ек та ван ня пі лот ных да моў, 
а ў Ма гі лё ве ідуць пе рад пра ект ныя 
ра бо ты, па ве да міў кі раў нік пра ек та 
ПРА АН Аляк сандр ГРА БЯНЬ КОЎ.

Ад ным з га лоў ных не да хо паў ге-
лія- і геа тэр ма льных сіс тэм з'яў ля-
ец ца вы со кі кошт пер ша па чат ко вых 
ка пі таль ных укла дан няў. Пад лі ча на, 
што ка пі таль ныя і экс плу а та цый-
ныя вы дат кі гэ тых да моў бу дуць на 
10-15% вы шэй, чым па ба за вым бу-
даў ніц тве. Ме на ві та гэ тую роз ні цу і 
пра фі нан суе пра ект ПРА АН і ГЭФ. 
Ві да воч на, што га лоў най за да чай пі-
лот на га пра ек та бу дзе ма ні то рынг 
рэ аль ных вы дат каў на бу даў ніц тва і 
экс плу а та цыю па доб ных аб' ек таў, а 
кан чат ко вай мэ тай уз вя дзен ня энер-
га эфек тыў ных бу дын каў — іс тот нае 
зні жэн не спа жы ван ня энер гіі пры 
экс плу а та цыі, а так са ма ска ра чэн не 
вы кі даў пар ні ко вых га заў у ат мас фе-
ру. Пра сцей ка жу чы, но выя тэх на ло гіі 
да зво ляць па мен шыць су му ў жы роў-
ках бе ла ру саў і збе раг чы на ша зда-
роўе ад за бру джа на га па вет ра.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Пе рад кам п'ю тар ны мі гуль ня мі 
не ўста я лі і пен сі я не ры

Пра ек тыПра ек ты  ��

І со неч ная ба та рэя на да ху

КАД РА ВЫЯ ПЕ РА СТА НОЎ КІ 
Ў СУ ДЗЕЙС КІМ КОР ПУ СЕ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка зра біў кад ра выя 
пе ра ста ноў кі ў су дзейс кім кор пу се. Гэ та пра ду гле джа на 
пад пі са ным ука зам «Аб на зна чэн ні і вы зва лен ні суд дзяў су-
доў Рэс пуб лі кі Бе ла русь», па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.

Суд дзя мі Вяр хоў на га су да на зна ча ны На тал ля Анд рэ е ва і Свят-
ла на Та пер кі на з да лей шым уз гад нен нем гэ тых на зна чэн няў з 
Са ве там Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Яны вы зва ле ны ад ра ней зай ма е мых па сад суд дзяў Мінск ага 
га рад ско га су да.

Ула дзі мір Су кач і Ла ры са Фі лі мо ні хі на вы зва ле ны ад па сад суд-
дзяў Вяр хоў на га су да ў су вя зі з вы ха дам у ад стаў ку з да лей шым 
па ве дам лен нем аб іх вы зва лен ні Са ве ту Рэс пуб лі кі.

Ука зам так са ма на зна ча ны і вы зва ле ны ад зай ма е мых па сад 
суд дзі роз ных су доў у рэ гі ё нах Бе ла ру сі.

Што гэ та за та ям ні чая ІП РІ...
Пра цэс афарм лен ня на пра цу лю дзей з ін ва лід нас цю амаль не 

ад роз ні ва ец ца ад пра цэ су афарм лен ня на пра цу лю дзей без ін ва лід-
нас ці. Адзі ная роз ні ца ў тым, што най маль ні ку, акра мя стан дарт на га 
па ке та да ку мен таў (паш парт, ва ен ны бі лет для ва ен на аба вя за ных, 
пра цоў ная кніж ка, да ку мент аб аду ка цыі), не аб ход на атры маць ад 
су іс каль ні ка ін ды ві ду аль ную пра гра му рэ абі лі та цыі ін ва лі да (ІП РІ), 
якая вы да ец ца спе цы я ліс та мі МРЭК на асно ве ме ды ка-са цы яль най 
экс пер ты зы. ІП РІ да зво ліць пе ра ка нац ца, што ў су іс каль ні ка ня ма 
су праць па ка зан няў для пра цы, на якую яго бя руць.

���
ІП РІ скла да ец ца з трох 

раз дзе лаў. Пра ца даў цу вар та 
звяр нуць ува гу на ін фар ма-
цыю част кі «Пра гра ма пра-
фе сій най і пра цоў най рэ абі лі-
та цыі», якая пра ду гледж вае 
ўмо вы пра цы асо бы з ін ва-
лід нас цю. Дык вось, пра па-
на ва ная ва кан сія не па він на 
су пя рэ чыць рэ ка мен да цы ям 
аб ха рак та ры і ўмо вах пра цы, 
якія да дзе ны ме ды ка мі.

У пра гра ме пра фе сій най 
і пра цоў най рэ абі лі та цыі мо-
жа змя шчац ца пе ра лік ме-
ра пры ем стваў, якія не аб ход-
ныя ра бот ні ку з ін ва лід нас цю 
(асва ен не змес ту аду ка цый-
ных пра грам, аб ста ля ван не 
пра цоў на га мес ца ад мыс-
ло вы мі пры ста са ван ня мі і 
г.д.). Як па каз вае прак ты ка, 
звы чай на ў гэ тым да ку мен-
це ня ма цяж ка вы ка наль ных 
для пра ца даў цы ўмоў.

На прык лад, для та го, каб 
зруч на ар га ні за ваць пра цоў нае мес ца, пры зна ча нае для ча ла-
ве ка з ін ва лід нас цю, час та ня ма не аб ход нас ці на ват уклад ваць 
да дат ко выя фі нан са выя срод кі: не вы клю ча на, што для ра бот ні ка 
на ка ляс цы да стат ко ва бу дзе па ве сіць па лі цы ні жэй і рас ста віць 
мэб лю пра стор ней, а для тых, хто сла ба ба чыць, — уста ля ваць 
спе цы яль нае пра грам нае за бес пя чэн не на пер са наль ны кам п'ю-
тар. Што ты чыц ца без бар' ер на га ася род дзя, то мож на і трэ ба 
пра пра цоў ваць гэ тае пы тан не з мяс цо вай ула дай.

Воль га Тры пу цень пры во дзіць прык лад з дзяў чы най, якая пас ля 
ВНУ бы ла раз мер ка ва на ў пад атко вую ін спек цыю. Ад дзел, у якім 
яна па він на бы ла пра ца ваць, зна хо дзіў ся на дру гім па вер се, а ў 
дзяў чы ны — дзі ця чы цэ рэб раль ны па ра ліч. Вя до ма, па ды мац ца ёй 
бы ло скла да на. І, каб ства рыць ёй кам форт ныя ўмо вы, два ад дзе лы 
прос та па мя ня лі мес ца мі і яе ад дзел пе ра ехаў на пер шы па верх. 
«Вель мі прос тае ра шэн не. Мы на зы ва ем гэ та ра зум ным пры ста са-
ван нем», — ка жа юрыст офі са па пра вах лю дзей з ін ва лід нас цю.

Свят ла на БУСЬ КО.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Не вы клю ча юц ца і асоб ныя пра ек ты па ін-

шых кан струк тыў ных схе мах — на прык лад, 
з га за сі лі ка ту ці цэг лы. Ад нак яны пра ду гле-
джа ны для ма ла па вяр хо ва га бу даў ніц тва ў 
не вя лі кіх на се ле ных пунк тах. Спе цы я ліс ты 
Мін бу дар хі тэк ту ры так са ма збі ра юц ца пра-
па ноў ваць за бу доў шчы кам не каль кі дзя сят-
каў пра ек таў ін ды ві ду аль ных жы лых да моў 
у ін дуст ры яль ным вы ка нан ні.

Тут трэ ба асоб на ад зна чыць той факт, 
што ў су вя зі з пра ве дзе най ма дэр ні за цы яй 
прад пры ем стваў са бе кошт но ва га і больш 
якас на га та ва ру (жыл ля) па вя лі чыў ся на 
мно гіх до ма бу даў ні чых кам бі на тах. Гэ та зра-

зу ме ла, бо ма дэр ні за цыя па тра буе вяр тан ня 
тых срод каў, якія бы лі ў гэ та ўкла дзе ны. 
Па ме то ды цы цэ на ўтва рэн ня па доб нае вяр-
тан не срод каў так са ма за кла да ец ца ў кошт 
пра дук цыі, каб па га сіць вы дат кі. Ця пер праз 
пэў ныя тэх на ла гіч ныя ра шэн ні вы твор цы 
бу дуць шу ка ць «за ла тую ся рэ дзі ну», каб 
уклад вац ца ва ўста ноў ле ныя ка э фі цы ен ты, 
лі чыць Аляк сандр Гор валь.

На чаль нік упраў лен ня мі ніс тэр ства ад зна-
чыў, што тыя ай чын ныя до ма бу даў ні чыя кам-
бі на ты, якія не ўклад ва юц ца ва ўста ноў ле ныя 
нар ма ты вы кош ту квад рат на га мет ра, ужо 
сён ня пе ра гля да юць свае вы дат кі. Яны ак тыў-
на зай ма юц ца ка рэк ці роў кай кош ту жыл ля, 

якое ўзво дзіц ца, у бок зні жэн ня. Для гэ та га 
ў пра ек ты да моў уно сяц ца кан струк тыў ныя 
зме ны, пе ра гля да юц ца тэх на ло гіі іх пры мя-
нен ня і на бо ры ма тэ ры я лаў. Сён ня та кая ін-
жы нер ная пра ца вя дзец ца на ўсіх ДБК.

Аляк сандр Ві таль е віч упэў не ны, што та-
кі но вы ме ха нізм «пры вяз кі» за роб каў да 
квад рат на га мет ра бу дзе стрым лі ваць не аб-
грун та ва ны рост цэн у сфе ры жыл лё ва га бу-
даў ніц тва. У мі ніс тэр стве спа дзя юц ца, што 
прын цы пы, за кла дзе ныя ў пра ек це гэ та га 
но ва ўвя дзен ня, пач нуць дзей ні чаць ужо ў 
гэ тым квар та ле, а сам да ку мент бу дзе за-
цвер джа ны ў блі жэй шы час.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЧАР ГА ВІ КАМ ПРА ПА НУ ЮЦЬ 
ТАН НЫЯ КВАТЭРЫ

СПЕ ЦЫ Я ЛІСТ, 
А НЕ ПРАБ ЛЕ МА

Важ на ве даць
Лю дзі з ін ва лід нас цю мо гуць 
пра ца ваць як у спе цы я лі за ва ных 
ар га ні за цы ях, цэ хах і на ўчаст ках, 
так і ў най маль ні каў 
са звы чай ны мі ўмо ва мі пра цы 
(з улі кам ін ды ві ду аль най 
пра гра мы рэ абі лі та цыі).
Ад мо ва ў за клю чэн ні пра цоў на га 
да га во ра або ў па вы шэн ні 
па пра цы, ска са ван не пра цоў на га 
да га во ра па іні цы я ты ве 
най маль ні ка, пе ра вод ін ва лі да 
на ін шую пра цу без яго зго ды 
па ма ты вах ін ва лід нас ці 
не да пус ка юц ца, за вы клю чэн нем 
вы пад каў, ка лі вы ка нан не 
пра цоў ных аба вяз каў 
про ці па ка за на ін ды ві ду аль най 
пра гра май рэ абі лі та цыі ін ва лі да.

ДА ПЛА ТЫ МЕД РА БОТ НІ КАМ 
МІН СКА Ў 2014 ГО ДЗЕ 
БУ ДУЦЬ ПА ВЯ ЛІ ЧА НЫ

Да пла ты ме ды цын скім ра бот ні кам Мін ска, у тым лі ку су пра-
цоў ні кам служ бы хут кай ме ды цын скай да па мо гі, у 2014 го дзе 
бу дуць па вя лі ча ны. Та кая ме ра пад трым кі раз гля да ла ся на 
се сіі Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў у снеж ні 2013 го да 
і пра хо дзіць пра цэ ду ру ўзгад нен ня, па ве да мі лі ка рэс пан дэн-
ту БЕЛ ТА ў ка мі тэ це па ахо ве зда роўя Мін гар вы кан ка ма.

Трэ ба ад зна чыць, што ўсім су пра цоў ні кам служ бы хут кай ме-
ды цын скай да па мо гі, якія пра цу юць па кант рак це, уста ноў ле на 
што ме сяч ная над баў ка да служ бо ва га акла ду ў па ме ры 50 пра-
цэн таў. У бя гу чым го дзе яна бу дзе не толь кі за ха ва на, але і па-
вя лі ча на, пад крэс лі лі ў про філь ным ка мі тэ це Мін гар вы кан ка ма. 
У пры ват нас ці, да пла та ўра чам і фель ча рам, якія вы яз джа юць на 
вы за вы са ма стой на, бу дзе па вя лі ча на да 6,5 ба за вых ве лі чынь 
(ця пер ад на ба за вая ве лі чы ня скла дае Br130 тыс.).

Ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ні каў хут кай ме-
ды цын скай да па мо гі за сту дзень-ліс та пад 2013 го да скла ла 
Br4,9 млн, у тым лі ку ра бот ні кі з вы шэй шай ме ды цын скай аду ка-
цы яй у ся рэд нім атрым лі ва лі Br7 млн у ме сяц пры ка э фі цы ен це 
су мя шчаль ніц тва 1,5 стаў кі, а ся рэд ні ме ды цын скі пер са нал — 
Br4,9 млн пры 1,26 стаў кі.

У ка мі тэ це па ахо ве зда роўя пра ін фар ма ва лі, што ства ра ец ца 
ка мі сія, якая раз гле дзіць пы тан ні, вы кла дзе ныя ў зва ро це мед ра-
бот ні каў у ад рас ад мі ніст ра цыі ўста но вы ахо вы зда роўя «Га рад-
ская стан цыя хут кай ме ды цын скай да па мо гі».

Што да ты чыц ца стра ха ван ня вы яз но га пер са на лу хут кай ме-
ды цын скай да па мо гі ад ня шчас ных вы пад каў у час ра бо ты, то 
яно ажыц цяў ля ец ца ў ад па вед нас ці з дэ крэ там ад 30 лі пе ня 2003 
го да «Аб аба вяз ко вым стра ха ван ні ад ня шчас ных вы пад каў на 
вы твор час ці і пра фе сій ных за хвор ван няў».


