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НА ГРУЗ КА НА СТА ЦЫ Я НА РЫ 
БУ ДЗЕ ЗМЯН ШАЦ ЦА 

На мес нік на чаль ні ка га лоў на га 
ўпраў лен ня ар га ні за цыі ме ды цын скай 
да па мо гі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Тац ця на МІ ГАЛЬ:

— Ле тась у кра і не зноў за фік са ва ны 
ніз кі ка э фі цы ент дзі ця чай смя рот нас ці. На-
зі ра ла ся зні жэн не агуль най смя рот нас ці, 
коль кас ці вы пад каў смер ці ад ан ка ла гіч-
ных за хвор ван няў, хва роб ор га наў стра ва-
ван ня і ды хан ня, знеш ніх пры чын. Па коль кі 
ле тась кры ху вы рас ла на ра джаль насць, у 
пер шую чар гу мы бу дзем удас ка наль ваць 
ака зан не да па мо гі ма ці і дзе цям. Ця пер, 
на прык лад, пра цяг ва ец ца рэ кан струк цыя 
жа но чых кан суль та цый, удас ка наль ва юц-
ца ме то ды кі ака зан ня да па мо гі не маў ля-
там. У раз віц ці спе цы я лі за ва най да па мо гі 
ўпор ро біц ца на ан ка ла гіч ныя і сар дэч на-
са су дзіс тыя за хвор ван ні, хва ро бы ор га наў 
ды хан ня і цук ро вы дыя бет.

На блі жэн не мед да па мо гі да сель скіх 
жы ха роў за ста ец ца ак ту аль ным пы тан-
нем. На вёс цы ўдас ка на лен не мед да па-
мо гі ажыц цяў ля ец ца з да па мо гай ура чоў 
агуль най прак ты кі (па вя ліч ва ец ца іх коль-
касць, удас ка наль ва ец ца пад рых тоў ка), у 
го ра дзе ўка ра ня ец ца во пыт ра бо ты з удзе-
лам ка ман ды спе цы я ліс таў — участ ко вы 
ўрач, па моч нік ура ча і мед сяст ра.

Дыс пан се ры за цыя на сель ніц тва — за-
да ча не толь кі мед ра бот ні каў, але і кож-
на га ча ла ве ка. На гэ та скі ра ва ны пра ект 
за ко на «Аб ахо ве зда роўя», дзе вя лі кая 
ўва га на да ец ца вы ха ван ню ад каз нас ці за 
сваё зда роўе і, па-дру гое, ажыц цяў лен ню 
за ха даў па ахо ве зда роўя на сель ніц тва 
юры дыч ны мі і фі зіч ны мі асо ба мі, у тым 
лі ку ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі. 
Рас пра цоў ва ец ца і нар ма тыў на-пра ва вая 
ба за, якая бу дзе рэг ла мен та ваць аб грун-
та ва насць вы клі каў «хут кай да па мо гі» і 
ўра ча на дом.

У хут кім ча се пла ну ец ца пе ра гле дзець 
клі ніч ныя пра та ко лы ды яг нос ты кі і ля чэн ня 
за хвор ван няў — вы да ліць да сле да ван ні, 
якія дуб лю юць ад но ад на го, улі чыць но выя 
ме та ды ды яг нос ты кі і ля чэн ня, пра цяг нуць 
ука ра нен не ста цы я нар за мя шчаль ных тэх-
на ло гій.

У Мін ску, Са лі гор ску пра цяг ва юц ца 
пі лот ныя пра ек ты па скры нін гу ра ку пра-
ста ты, ма лоч най за ло зы, шый кі мат кі і тоў-
ста га кі шэч ні ка. Скры нін га выя пра гра мы 
(у ме жах якіх аб сле ду ец ца зда ро вае на-
сель ніц тва) вель мі да ра гія, а та му не аб-
ход на вы пра ца ваць дак лад ны ме ха нізм іх 
пра вя дзен ня дзе ля да лей ша га ўка ра нен ня 
ва ўсіх рэ гі ё нах Бе ла ру сі.

Для больш шы ро ка га ўка ра нен ня ста-
цы я нар за мя шчаль ных тэх на ло гій, удас ка-
на лен ня ўзроў ню пад рых тоў кі спе цы я ліс-
таў у рэ гі ё нах бу дзем пра во дзіць ра та цыю 
кад раў.

НО ВЫЯ АП ТЭ КІ БУ ДУЦЬ 
З'ЯЎ ЛЯЦ ЦА ТОЛЬ КІ Ў НО ВЫХ 
РА Ё НАХ 

Ге не раль ны ды рэк тар уні тар на га 
прад пры ем ства «Бел фар ма цыя» Ігар 
КА ВАЛЬ ЧУК:

— На па ча так го да ў кра і не функ цы я-
нуе 2950 ап тэк, з якіх 1665 — дзяр жаў най 

фор мы ўлас нас ці. Згод на з 
са цы яль ным стан дар там, ад-
на ап тэ ка па він на пры па даць 
на 11,5 ты сячы на сель ніц тва 
ў ста лі цы і на 8 ты сяч — у аб-
лас цях. У нас ця пер у цэ лым 
па кра і не ад на ап тэ ка пры па-
дае на 3,2 ты ся чы ча ла век. 
Да лей шае па шы рэн не сет кі 
ап тэк мэ та згод нае толь кі ў 
но ва бу доў лях.

Жорст кія па тра ба ван ні 
прад' яў ля юц ца да на менк ла-
тур на га асар ты мен ту ап тэк, 
па коль кі гэ та да зва ляе за бяс-
пе чыць па цы ен таў не аб ход ны мі ле ка мі па 
пер шым па тра ба ван ні або на пра ця гу пя ці 
дзён. Ажыц цяў ля ец ца па ста ян ны кант роль 
за бес пе ра бой най на яў нас цю ле ка вых 
срод каў, уклю ча ных у пе ра лік асноў ных 
ле ка вых срод каў. На огул на фар ма цэў-
тыч ным рын ку кра і ны — звыш 5 ты сяч 
най мен няў ле ка вых срод каў, 1200 з іх 
па стаў ля юц ца бе ла рус кі мі вы твор ца мі. 
Ле тась у ме жах пра гра мы ім парт аза мя-
шчэн ня бы лі асвое ны 103 но выя ле ка выя 
прэ па ра ты. Бе ла рус кія ле кі — гэ та і да-
ступ насць па кош це, і мі ні маль ныя тэр мі ны 
вы ка нан ня па ста вак у ап тэ кі. Што га до-
вы рост аб' ёмаў рэа лі за цыі бе ла рус кай 
пра дук цыі скла даў 20–25 пра цэн таў. Для 
пад тры ман ня да ступ на га ўзроў ню цэн на 
ле кі, пра ду хі лен ня не аб грун та ва на га іх 
рос ту ўста ноў ле ны кант роль за па рад кам 
іх фар мі ра ван ня — шля хам па ста ян на га 
ма ні то рын гу. За куп кі ім парт ных ле каў па 
вы ні ках кон курс ных тар гоў да зва ля юць 
за ха ваць кант ракт ныя цэ ны ня змен ны мі 
на пра ця гу го да. Ня знач ныя ва ган ні роз-
ніч ных цэн аб умоў ле ны зме най кур су ва-
лют На цы я наль на га бан ка.

Для зні жэн ня кош та вай на груз кі ап тэ кі 
прад пры ем стваў «Фар ма цыя» рэа лі зу юць 
усе ай чын ныя ле кі ма ла ма ё мас ным гра-
ма дзя нам — пен сі я не рам, ін ва лі дам усіх 
ка тэ го рый, шмат дзет ным сем' ям і дзе цям 
да 3 га доў — са зніж кай 5 пра цэн таў ад 
роз ніч на га кош ту.

Для апе ра тыў на га вы ра шэн ня пы-
тан няў, што ўзні ка юць у служ бах на ша-
га прад пры ем ства, дзей ні чае «га ра чая» 
тэ ле фон ная лі нія. На сай це www.farma.by 
пра цуе ін тэр нэт-пры ём ная, якая да зва ляе ў 
элект рон ным вы гля дзе звяр нуц ца з пы тан-
нем ле ка ва га за бес пя чэн ня і ін тэр ак тыў на 
атры маць не аб ход ную ін фар ма цыю.

На чаль нік ад дзе ла ар га ні за цыі ле ка-
ва га за бес пя чэн ня Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь На тал ля 
МА ЛА ШКА:

У НАС ЁСЦЬ УСЕ НЕ АБ ХОД НЫЯ 
ЛЕ КІ ДЛЯ ЛЯ ЧЭН НЯ РА КУ 

— На на быц цё ле каў толь кі за кошт 
срод каў мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя пла-
ну ец ца па тра ціць сё ле та звыш 80 млн до-
ла раў. Боль шая част ка пой дзе на на быц цё 
су праць пух лін ных прэ па ра таў. Не аб ход-
на ад зна чыць, што за да ча лю бой сіс тэ мы 
ахо вы зда роўя — па тра ціць гро шы ра цы-
я наль на, так, каб на быць больш ле каў, 
якія да па мо гуць боль шай коль кас ці лю-
дзей. Мож на на быць вель мі да ра гія ле кі і 
аха піць аб ме жа ва ную коль касць лю дзей, 

а мож на на быць ле кі па ап ты маль ным 
кош це і да па маг чы вя лі кай коль кас ці па-
цы ен таў.

Ад ра зу за ўва жу, што сён ня ў Бе ла ру сі 
ёсць усе не аб ход ныя прэ па ра ты для ля-
чэн ня тых жа ан ках во рых. Мож на па чуць, 
як нех та пра дае ква тэ ры, ма шы ны, каб на-
быць ней кія вель мі да ра гія цу да-прэ па ра-
ты за мя жой. Гэ та па мыл ко вае ўяў лен не, 
што ў на шай кра і не — не да стат ко выя маг-
чы мас ці, а не дзе ў раз ві тых кра і нах ёсць 
штось ці та кое, што ле чыць рак.

За раз у кра і не дзей ні чае пе ра лік асноў-
ных ле ка вых срод каў, ку ды ўклю ча юц ца 
ле кі для ака зан ня бяс плат най і льгот най 
да па мо гі на ам бу ла тор ным эта пе. У но вы 
Рэс пуб лі кан скі фар му ляр уклю ча юц ца як 
асноў ныя ле ка выя срод кі, так і ле кі, якія 
ўва хо дзяць у пра та ко лы ля чэн ня ў ста-
цы я на рах.

РЭ АБІ ЛІ ТА ЦЫЯ —
КРОК ЗА КРО КАМ 

Ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га на ву ко-
ва-прак тыч на га цэнт ра ме ды цын скай 
экс пер ты зы і рэ абі лі та цыі Ва сіль СМЫ-
ЧОК:

— На ша кра і на — адзі ная на пост са-
вец кай пра сто ры — мае этап ную сіс тэ му 
пра вя дзен ня рэ абі лі та цыі. Ля чэб на-рэ-
абі лі та цый ны этап у ста цы я на ры, ста цы-
я нар ны этап ран няй ме ды цын скай рэ абі-
лі та цыі, ам бу ла тор на-по лі клі ніч ны этап, 
хат ні этап, на ступ ная рэ абі лі та цыя і этап 
са на тор ны. Так, у вы ні ку ін суль ту па цы-
ент трап ляе спа чат ку ў рэ ані ма цый нае, 
за тым не ўра ла гіч нае ад дзя лен не, а да-
лей яго не па срэд на з баль ні цы на ма шы не 
хут кай да па мо гі пе ра во зяць у ста цы я нар-
нае ад дзя лен не ран няй мед рэ а бі лі та цыі. 
Без умоў на, для кож на га эта пу ёсць свае 
па ка зан ні.

У кож най воб лас ці пра цуе шмат про-
філь ны цэнтр ме ды цын скай рэ абі лі та цыі. 
Уся го па кра і не — 315 ад дзя лен няў і цэнт-
раў мед рэ а бі лі та цыі. 229 з іх — ам бу ла-
тор на-по лі клі ніч ныя, ас тат нія — ста цы я-
нар ныя. Гэ та да стат ко вая коль касць для 
пра вя дзен ня рэ абі лі та цый ных ме ра пры-

ем стваў па цы ен там з цяж кай кар дыя ла-
гіч най, не ўра ла гіч най, траў ма та ла гіч най, 
эн да кры на ла гіч най па та ло гі я мі.

У Бе ла ру сі 528 ты сяч ін ва лі даў. Ле тась 
упер шы ню за апош нія не каль кі га доў гэ та 
коль касць пе ра ста ла рас ці. На огул, гэ тую 
ліч бу трэ ба пра віль на ра зу мець. У нас зні-
жа ец ца пер ша сны вы хад на ін ва лід насць, 
ад нак агуль ная коль касць ін ва лі даў рас це 
за кошт па ве лі чэн ня пра цяг лас ці жыц ця гэ-
тай ка тэ го рыі па цы ен таў. Дзя цей-ін ва лі даў 
у краіне — ка ля 26 ты сяч, а яшчэ што зу сім 
ня даў на мы га ва ры лі пра 29–30 ты сяч.

Ра ней ін ва лід насць уста наў лі ва ла ся за 
стра ту пра ца здоль нас ці, а сён ня ча ла век 
мо жа быць пра ца здоль ным, але ін ва лі дам. 
Гэ та між на род ны па ды ход: ін ва лід насць 
пры зна ча ец ца за аб ме жа ван не жыц ця-
дзей нас ці, а не за сам факт на яў нас ці за-
хвор ван ня або траў мы, ва ўлік бя руц ца 
толь кі на ступ ствы за хвор ван няў.

У мі ніс тэр стве раз гля да ец ца пы тан не 
аб ад ме не пра цоў ных рэ ка мен да цый для 
ін ва лі даў. Ін ва лі ду ўжо не бу дуць рэ ка мен-
да ваць, дзе і кім пра ца ваць. Ня хай ча ла-
век пра цуе, кім хо ча, ка лі не на шко дзіць 
ні свай му, ні чу жо му зда роўю.

СТА ЛІ ЦА: ПА ЦЫ ЕН ТАМ — 
БОЛЬШ ІН ФАР МА ЦЫІ 

Пер шы на мес нік стар шы ні Ка мі тэ та 
па ахо ве зда роўя Мін гар вы кан ка ма Ігар 
ЮР КЕ ВІЧ:

— Ле тась на ўма ца ван не ма тэ ры яль-
на-тэх ніч най ба зы ўста ноў ахо вы зда роўя 
ста лі цы бы ло за тра ча на ка ля трыль ё на 
руб лёў. 200 млрд з іх — гэ та на быц цё 
аб ста ля ван ня, 800 млрд — ка пі таль ны 
ра монт і бу даў ніц тва но вых аб' ек таў. У 
вы ні ку мы атры ма лі 14 буй ных аб' ек таў — 
ся род іх но вая пад стан цыя хут кай да па-
мо гі, дзі ця чая і да рос лая па лі клі ні кі і інш. 
Зда ча но ва га ра дзіль на га до ма на тэ ры то-
рыі 5-й клі ніч най баль ні цы за пла на ва на на 
пер шае паў год дзе 2015 го да. Гэ та важ ны 
для го ра да аб' ект. Да рэ чы, у 2013 го дзе ў 
ста лі цы на ра дзі ла ся на 361 дзі ця больш, 
чым у па пя рэд нім го дзе.

Пра цяг ва ец ца рэ кан струк цыя по лі клі-
ніч ных уста ноў, ука ра ня ец ца маг чы масць 
элект рон на га вя дзен ня гіс то рый хва роб, 
мед кар так ам бу ла тор на га хво ра га, пас ля 
ча го пач нец ца ства рэн не адзі на га цэнт ра 
да ных па цы ен таў, што для апош ніх абя цае 
быць вель мі зруч ным. Вя дзец ца збор ін-
фар ма цыі па ўсіх ві дах плат ных ме ды цын-
скіх па слуг, каб па цы ент мог лёг ка і прос та 
атры маць па трэб ную пад каз ку.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Не здар ма ў на ро дзе ка жуць: 
ад ка хан ня да ня на віс ці — адзін 
крок. Асаб лі ва ка лі гэ та да ты-
чыц ца бы лых су жэн цаў. Моц-
ныя па чуц ці ка лісь ці пры вя лі іх 
да ства рэн ня сям'і, але на сту-
піў мо мант, і яны ста лі чу жы мі. 
На ват ня гле дзя чы на тое, што 
іх па він на звяз ваць, агуль ных 
дзя цей. Які мі ста нуць ад но сі ны 
ка лісь ці бліз кіх лю дзей пас ля 
раз во ду? Як ад зна ча юць спе-
цы я ліс ты, пе ра важ ная боль-
шасць «бы лых» ста но віц ца 
во ра га мі, і кож ны лі чыць ся бе 
ў не чым аб дзе ле ным.

І ў цеснаце, і ў крыўдзе
У 1990 го дзе Ган на і Іван Жда-

но ві чы афі цый на раз вя лі ся. Па 
ра шэн ні Ка пыль ска га су да па між 
імі бы ла па дзе ле на ква тэ ра. Жан-
чы не да стаў ся па кой у 11,5 кв. м, 
муж чы ну — у 16,5 квад ра та, якія 
ён за тым пры ва ты за ваў. Як сцвяр-
джае бы лая жон ка, Іван Жда но віч 
доў гі час не пус каў яе ў ква тэ ру. 
Да вя ло ся двой чы звяр нуц ца ў суд 
аб пры му со вым уся лен ні. Іс кі бы лі 
за да во ле ны. «Пас ля гэ та га Іван 
Жда но віч, які на той час па браў ся 
шлю бам з ін шай жан чы най, па чаў 
мя не тэ ра ры за ваць як ма раль на, 
так і фі зіч на. Мне да вя ло ся ка-
ля двух га доў на ча ваць на сва ім 
ра бо чым мес цы. Та му вы му ша на 
бы ла пра сіць Ка пыль скі ра ён ны 
вы ка наў чы ка мі тэт знай сці маг-
чы масць раз мя няць ква тэ ру. Але 
рай вы кан кам не вы ра шыў пы тан-
ня да гэ та га ча су», — па скар дзі ла-
ся ў рэ дак цыю Ган на Жда но віч.

Як той ка заў, два са лаўі на ад-
ной га лін цы не пя юць, а два мядз-
ве дзі ў ад ной бяр ло зе не жы вуць. 
Лю дзям, якія ра ней ме лі агуль ныя 
ін та рэ сы, пад ад ных да хам так са-
ма ўжыц ца вель мі скла да на: верх 
бя руць уза ем ныя крыў ды, эмо цыі, 
якія пе ра рас та юць у спрэч кі і на-
ват ру кап рык лад ства. Ме на ві та 
на гэ тыя аб ста ві ны звяр таў ува гу 
ў ліс це ў Ка пыль скі гар вы кан кам 
(ця пер рай вы кан кам) яшчэ ў сту-
дзе ні 1995 го да бы лы на чаль нік 
Ка пыль ска га ра ён на га ад дзе ла 
ўнут ра ных спраў В. Піс ку ноў. Ма-
ёр мі лі цыі пра сіў мяс цо выя ўла ды 
знай сці маг чы масць раз мя няць 
жылп ло шчу. «Інакш на ступ ствы 
та ко га «су мес на га» пра жы ван ня 
цяж ка ўя віць», — па пя рэдж ваў ён. 
Да дам, што з Іва на Жда но ві ча 
ўзя лі пісь мо вае аба вя за цель ства 
не пе ра шка джаць бы лой жон цы 
на вед ваць свой па кой, а так са ма 
жыць у ім.

Да зго ды не прый шлі 
Уліч ва ю чы цяж кас ці пра жы-

ван ня пад ад ным да хам, па сут-
нас ці, чу жых лю дзей, Ка пыль скі 
вы кан кам пра па на ваў ім ва ры янт 
раз ме ну ква тэ ры — на ад на па-
ка ё вую доб ра ўпа рад ка ва ную і 
двух па ка ё вую без зруч нас цяў. 
Але та кі ва ры янт Жда но ві чаў не 
за да во ліў.

— У 2007 го дзе ў нас вы зва лі лі ся 
ад на ча со ва дзве ад на па ка ёў кі. Ад на 
з іх — па ву лі цы 50 га доў БССР — 
не зу сім доб ра ўпа рад ка ва ная. Між 
ін шым, там бы ла маг чы масць пад-
вя дзен ня ў да лей шым га зу, ва ды. 
Мы пісь мо ва па ве да мі лі пра гэ та 

Жда но ві чам. Але атры ма лі ад каз 
ад Іва на Іва на ві ча, што ён ад маў-
ля ец ца ад пра па но вы. У вы пад ку, 
ка лі ба кам не ўда ло ся да мо віц ца 
па між са бой, раз мен мо жа ажыц-
цяў ляц ца ў су до вым па рад ку. Мы 
тры ма лі гэ тыя ква тэ ры коль кі маг лі, 
але Ган на Мі ка ла еў на ў суд не звяр-
ну ла ся. Пры нам сі, ні я ка га су до ва га 
ра шэн ня мы не атры ма лі, — рас каз-
вае на чаль нік ад дзе ла жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі рай вы кан ка-
ма Ма ры на Ка нон чык. — У 2007-м 
у Ка пы лі за вяр ша ла ся ўзвя дзен не 
двух жыл лё ва-бу даў ні чых ка а пе-
ра ты ваў. Яны лі чы лі ся даў га бу да-
мі — бы лі за ма ро жа ны з 1999 го да, 
па коль кі мы не маг лі ўкам плек та-
ваць чар гу, хоць і за пра ша лі сю ды 
ўсіх ах вот ных. У тым жа го дзе па-
ча лі фар мі ра вац ца но выя ка а пе ра-
ты вы, і Ган не Мі ка ла еў не так са ма 
пра па на ва лі аб за вес ці ся ква тэ рай 
з да па мо гай іль гот на га крэ ды ту пад 
1 пра цэнт на 40 га доў. Але зго ды ад 
яе не атры ма лі.

Са праў ды, гэ тыя сло вы па-
цвяр джа юц ца да ку мен та мі:

«У су вя зі з вы зва лен нем ад-
на па ка ё вай ква тэ ры ў жыл лё-
ва-бу даў ні чым ка а пе ра ты ве 
«Вяс на-2011» у Ка пы лі па ву лі цы 
Пар ты зан скай, 36, увод у экс плу-
а та цыю яко га за пла на ва ны на 
сне жань 2013 го да, пра па ноў ва ем 
Вам тэр мі но ва пры быць у ад дзел 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар-
кі рай вы кан ка ма для кан крэт на га 
вы ра шэн ня пы тан ня аб Ва шым ус-
туп лен ні ў ка а пе ра тыў на бу даў-
ніц тва 1-па ка ё вай ква тэ ры агуль-
най пло шчай 40,99 кв. мет раў з 
да па мо гай іль гот на га крэ ды ту. 
Пра сваю зго ду або ад мо ву про-
сім у аба вяз ко вым па рад ку па ве-
да міць у пісь мо вай фор ме ў тэр мін 
да 27 снеж ня 2013 го да ў ад дзел 
ЖКГ рай вы кан ка ма». Гэ та бы ла 
апош няя пра па но ва, пас ля ча го з 
Ган най Жда но віч спы ні лі пе ра піс-
ку, аб чым па ве да мі лі афі цый на.

— Па чы на ю чы з 2012 го да рай-
вы кан кам фар мі руе фонд ка мер-
цый на га жыл ля. У нас бы ло 5 ква-
тэр, якія вы дзе лі лі гра ма дзя нам, 
што ста я лі ў чар зе на па ляп шэн не 
жыл лё вых умоў. Ка лі б Ган на Мі-
ка ла еў на звяр ну ла ся да нас, то 
ме ла б пер ша чар го вае пра ва за-
ся лен ня ў лю бую з ква тэр, згод на 
з да тай па ста ноў кі на ўлік, — тлу-
ма чыць Ма ры на Вік та раў на.

— Маг чы ма, яна не чу ла пра 
гэ та? — пы та ю ся.

— Ін фар ма цыю мы раз мяс ці лі 
на сай це рай вы кан ка ма, у ра ён-
най га зе це «Сла ва пра цы», — 
тыя, хто ха цеў з ёй азна ё міц ца, 
ме лі та кую маг чы масць, — лі чыць 
мая су раз моў ца.

— Ка мер цый ны фонд, як я 
ра зу мею, бу дзе і ў да лей шым 
па паў няц ца. Ці нель га бы ло б 
аса біс та па тэ ле фа на ваць Ган не 
Мі ка ла еў не ў тым вы пад ку, ка лі ў 
ім з'я віц ца ква тэ ра? — ці каў лю ся 
ў прад стаў ні цы ўла ды.

— Я б па ра і ла ёй са мой больш 
уваж лі ва са чыць за звест ка мі, — 
ка за ла спе цы я ліст.

Перс пек ты ва 
за стац ца на ву лі цы…

Сён ня Ган на Мі ка ла еў на жы-
ве ў ін тэр на це. Блок раз лі ча ны 
на 4 па коі. Ма лень кая кух ня на-
гад вае ка мор ку. Змя шча юц ца 

тут толь кі не вя лі кі стол і га за вая 
плі та, у якой пра цуе ад на кан фор-
ка. Га ту юць жыль цы па чар зе. Кі-
да ец ца ў во чы пад ло га ў мес цах 
агуль на га ка ры стан ня: ра мон ту 
тут не бы ло, ма быць, га доў двац-
цаць. Але, ба дай, не гэ та са мае 
страш нае для Ган ны Жда но віч. 
Не ка то рыя з су се дзяў па ру ша юць 
пра ві лы гра мад ска га пра жы ван-
ня: п'юць, шу мяць. Зда ра ец ца, 
што ноч чу і за снуць не маг чы ма. 
Пла ціць за та кія «зруч нас ці», са 
слоў ма ёй ге ра і ні, да во дзіц ца ў 
ся рэд нім 200 тыс. руб лёў што-
ме сяц. Па мер ках Ка пы ля гэ та 
ня ма ла. Акра мя та го, мая су раз-
моў ца пла ціць, згод на з раз дзе-
ле ным аса біс тым ра хун кам, і за 
свой па кой у ква тэ ры па ву лі цы 
50 га доў БССР. А пен сія ў Ган-
ны Мі ка ла еў ны кры ху боль шая 
за 2 млн руб лёў. Пра жыць на яе 
да во лі скла да на, тым больш што 
да во дзіц ца да па ма гаць хво рай 
унуч цы. (Дач ка ў раз вод зе з му-
жам, аса біс та га жыл ля не мае). 
Як сцвяр джае 62-га до вая жан чы-
на, на ват па бу да вац ца за кошт 
льгот на га крэ ды ту ў ка а пе ра ты ве 
яна не маг ла з-за ма тэ ры яль ных 
цяж кас цяў. У 2016 го дзе яе жылп-
ло шча ў агуль най з бы лым му жам 
ква тэ ры ста не арэнд най, бо на 
пры ва ты за цыю па коя ня ма гро-
шай. Яна спра ба ва ла вы ра шыць 
пы тан не па раз ме не ква тэ ры са-
ма стой на, на ват да ва ла аб' яву 
ў ра ён ную га зе ту, але ах вот ных 
не знай шло ся. Та му Ган на Мі ка-
ла еў на і па тра буе да па мо гі рай-
вы кан ка ма. А яшчэ яе па ло хае 
перс пек ты ва за стац ца на огул на 
ву лі цы. Бу ды нак на ле жыць жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар цы. 
Дзе га ран тыя, што з жан чы най не 
ска су юць да га вор пра жы ван ня? 
Ня пэў ныя перс пек ты вы ці, мож на 
ска заць, іх ад сут насць, што дзён-
ныя хва ля ван ні па да рва лі і без 
та го не вель мі моц нае зда роўе 
Ган ны Жда но віч.

Хто ж дапаможа?
Кі раў нік спра ва мі рай вы кан-

ка ма Вік тар Плаш ке віч не мо жа 
ска заць ні чо га дрэн на га пра Ган-
ну Мі ка ла еў ну, на ват спа чу вае ёй 
па-ча ла ве чы.

— Ка пыль — го рад не вя лі кі, і ва-
ры ян таў раз ме ну жылп ло шчы ня-
ма. Згод на з жыл лё вым ко дэк сам, 
рай вы кан кам не мае пра ва ра біць 
раз мен са свай го жыл лё ва га фон-
ду. Гэ та спра ва толь кі двух ба коў — 
бы лых му жа і жон кі Жда но ві чаў, — 
кан ста туе Вік тар Мак сі ма віч.

Га лоў нае, каб у іх бы ла ўза-
ем ная за ці каў ле насць і жа дан не 
прый сці да па ра зу мен ня.

Між ін шым я па ці ка ві ла ся ў 
Іва на Жда но ві ча, ці па бу да ваў 
ён ка а пе ра тыў ную ква тэ ру? Пы-
тан не цал кам за ка на мер нае. Як 
свед чаць ад ка зы га рад ско га Са-
ве та яшчэ ад 1995 го да, ство ра-
ная сям'я Жда но ві чаў (но вая. — 
Аўт.) бу дуе ква тэ ру ў ЖБК «Вяс-
на». Пас ля пе ра ез ду ту ды ста рая 
двух па ка ёў ка бу дзе пе ра да дзе на 
Ган не Мі ка ла еў не.

Але Іван Іва на віч го ра ча за пэў-
ніў, што «ка а пе ра тыў» па бу да ва-
ла яго це шча для сва ёй унуч кі…

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

Па вел Фі лон на аб лас ныя ін-
тэ ле кту аль ныя спа бор ніц твы 
для дзя цей ма лод шай шко лы 
ў Го мель пры ехаў з Ло е ва. Для 
трэ ця клас ні ка з ма лень ка га 
рай цэнт ра та кое вы пра ба ван не 
ў на ві ну: вы ступ лен не на вя ліз-
най сцэ не ў скла дзе ка ман ды з 
трох ча ла век, ня прос тыя за дан-
ні, якія трэ ба вы ка наць за ад ве-
дзе ны час.

Хлоп чык, як і яго сяб ры, вель мі хва-
ля ваў ся і ка жа, што кры ху раз гу біў ся. 
Але ж ён лі чыць, што ло еў ская ка-
ман да год на са пер ні ча ла з ка ман да мі 
га рад скіх школ. Да рэ чы, по бач за пе-
ра мо гу зма га лі ся вун дэр кін ды з двух 
ра ё наў Го ме ля, а так са ма са Свет ла-
гор ска і Рэ чы цы. Тым не менш ме на-
ві та ло еў скія знаў цы за кры лі трой ку 
лі да раў у сва ёй пад гру пе. А пер шы мі 
тут ста лі ін тэ ле кту а лы го мель скай гім-
на зіі № 51, якія аба ра ня лі го нар уся го 
Са вец ка га ра ё на.

Да рэ чы спа бор ніц твы пра хо дзі лі ў 
пя ці шко лах Го мель скай воб лас ці ад на-
ча со ва: у 69-й і 24-ай го мель скіх, у Пет-
ры ка ве, На роў лі і Ча чэр ску. Упраў лен не 
аду ка цыі Го мель ска га абл вы кан ка ма 
вы ра шы ла пра вес ці дзі ця чы кон курс ін тэ ле кту-
а лаў у якас ці экс пе ры мен та. Наз ву, да рэ чы, за-
шыф ра ва лі ў аб рэ ві я ту ру «Дзет КІ». Па куль што 
ана ла гіч ных спа бор ніц тваў для вуч няў ма лод шай 
шко лы ў кра і не не пра во дзі ла ся. Хоць мно гія з 
пе да го гаў-на ва та раў, у тым лі ку лаў рэ ат прэ міі 
спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь па пад трым цы адо ра ных вуч няў, да цэнт 
Го мель ска га аб лас но га ін сты ту та раз віц ця аду ка-
цыі Свят ла на Гін, упэў не ны, што «зо ра чак» трэ ба 
за ўва жаць у ма лен стве і ра біць усё, каб яны ўзы-
хо дзі лі на не ба схіл без уся ля кіх пе ра шкод. Між 
ін шым, Свят ла на Іва наў на бы ла ад ным з аў та раў 
за дан няў для дзя цей на гэ ты кон курс.

— Дзе ці пра яві лі эру ды цыю, кем лі васць, кру-
га гляд, умен не пра ца ваць у ка ман дзе, — ад зна-
чае на чаль нік ад дзе ла да школь на га, агуль най, 

ся рэд няй і спе цы яль най аду ка цыі ўпраў лен ня 
аду ка цыі Го мель ска га абл вы кан ка ма На тал ля 
Са пры ка. — Ка ля 80 удзель ні каў ад на ча со ва 
пра ца ва лі на пя ці пля цоў ках. Мы па куль не ста-
ві лі ні я кіх умоў па кры тэ ры ях ад бо ру на ву чэн-
цаў, бо спа бор ніц твы пра во дзі лі ся пер шы раз. 
Пра ана лі зу ем вы ні кі экс пе ры мен та, і, маг чы ма, 
неш та бу дзем удас ка наль ваць.

На стаў ні кі хва ля ва лі ся, зда ец ца, больш за 
са міх школь ні каў. Але ж пад каз ваць маг чы мас-
цяў не ме лі і на зі ра лі за спа бор ніц тва мі «з тры-
бун».

— Каб абраць леп шых, на пя рэ дад ні ў сва ёй 
гім на зіі пра во дзі лі тэс та выя за дан ні, — ад зна чае 
На тал ля Фі лон. — І са мых-са мых на кі ра ва лі на 
гэ тую алім пі я ду. Ка лі вез лі іх сю ды, мно гія ін шыя 
дзе ці за да ва лі пы тан не: а ча му не мы? Маг чы ма, 

гэ та дасць ін шым сты мул раз ві вац ца ў 
бу ду чы ні.

А вось на мес ні ца ды рэк та ра па на-
ву чаль най ра бо це гім на зіі № 51 Го ме-
ля Ла ры са Ані са вец рас па вя ла, што ў 
іх на ву чаль най уста но ве для ма лод-
шых школь ні каў дру гі год пра во дзіц ца 
кон курс да след чых ра бот. Та му дзе ці 
пад рых та ва ны ў тым лі ку да пуб ліч ных 
вы ступ лен няў. Па вод ле слоў Ла ры сы 
Аляк се еў ны, у гім на зіі ёсць са праўд ныя 
вун дэр кін ды, але да лё ка не ўсе мо гуць 
пра ца ваць у ка ман дзе. І гэ та так са ма 
паў плы ва ла на ад бор удзель ні каў на 
гэ ты кон курс:

— Мы ад бі ра лі тых, хто ўмее чуць 
ін ша га, хто заў сё ды хо ча ве даць тро хі 
больш, чым па пра гра ме, і па ста ян на 
«му чае» пы тан ня мі на стаў ні каў.

Ма гу па цвер дзіць, што на ін тэ ле кту-
аль ных спа бор ніц твах не бы ло слёз і 
іс тэ рык. Юныя ра зум ні кі вель мі доб ра 

ад каз ва лі на ўсе пы тан ні, не ка то рыя з за дан-
няў вы кон ва лі да та го, як скон чыў ся вы зна ча ны 
час.

Трэ ба ад зна чыць лі да раў у пад гру пах. Імі ста-
лі «Фан та зё ры» Чы гу нач на га ра ё на, жыт ка віц-
кія «Трэ ця клас ні кі XXІ ста год дзя», «Ча муч кі» з 
Ма зы ра і «Усмеш ка» з Ча чэр ска. Між тым, па 
вы ні ках аб лас но га кон кур су ні хто не за стаў ся 
без су ве ні раў і са лод кіх па да рун каў.

— Хут чэй за ўсё, на ле та мы бу дзем рэ ка-
мен да ваць, каб спа чат ку ана ла гіч ныя кон кур сы 
прай шлі на ра ён ным уз роў ні, — ад зна чае На-
тал ля Са пры ка. — Звышза да ча для дзя цей — 
на быць во пыт ста сун каў у ін тэ ле кту аль ных спа-
бор ніц твах. Ка лі ча ла век з ма лен ства ву чыц ца 
не па срэд на рэ ага ваць на сі ту а цыю, гэ та да па-
мо жа ў лю бой сфе ры яго жыц ця дзей нас ці. Пры 
пад рых тоў цы да кон кур су ад пра цоў ва юц ца, вя-
до ма, і прад мет ныя ве ды. Мы, да рос лыя, у гэ тых 
дзе цях ба чым бу ду чых алім пі яд ні каў і ўпэў не ны, 
што та кім чы нам мож на вы зна чыць і пад тры маць 
са мых та ле на ві тых.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
Фо та аў та ра
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Зда роўе на цыі Зда роўе на цыі   ��

ДЫС ПАН СЕ РЫ ЗА ЦЫЯ —
СПРА ВА НЕ ТОЛЬ КІ МЕ ДЫ КАЎ 

Ка ман дзі роў ка па пісь му Ка ман дзі роў ка па пісь му   ��

ЧУ ЖЫЯ ПАД АД НЫМ ДА ХАМ 
Больш за двац цаць га доў жы хар ка Ка пы ля 
не можа размяняць кватэру. Хто вінаваты? 

Спа бор ніц тва ін тэ ле ктаў Спа бор ніц тва ін тэ ле ктаў   ��

«ЗОР КІ» ПА ЧЫ НА ЮЦ ЦА З «ЗО РА ЧАК» 

24-28 лю та га Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў пра во дзіць 
апе ра тыў на-пра фі лак тыч ныя 
спе цы яль ныя комп лекс ныя 
ме ра пры ем ствы «Ар се нал» 
па доб ра ах вот най пе ра да чы 
зброі і бо еп ры па саў.

У кра і не сё ле та кан фіс ка ва ны 
142 адзін кі не за рэ гіст ра ва най зброі 
і звыш ты ся чы бо еп ры па саў роз на га 
ка ліб ру. 1,4 ты ся чы бо еп ры па саў і 26 
адзі нак зброі гра ма дзя не зда лі доб-
ра ах вот на. Роз ныя ві ды зброі ня рэд ка 
вы ка рыс тоў ва юц ца для не за кон на га 
па ля ван ня. Для пра ду хі лен ня фак таў 
бра кань ер ства пла ну ец ца пра вя дзен-
не су мес ных рэй даў з ра бот ні ка мі пад-
раз дзя лен няў Дзяр жаў най ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту 
пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
ін шы мі пры ро да ахоў ны мі ар га ні за цы-
я мі. Пра ва ахоў ні кі пра ве раць так са-
ма і ўмо вы за хоў ван ня аг ня стрэль най 
зброі ў за кон ных ула даль ні каў, кан фіс-
ку юць яе ў тых, хто мае су праць па ка-
зан ні да ва ло дан ня збро яй. З па чат ку 

го да ў ін ды ві ду аль ных ула даль ні каў 
ужо кан фіс ка ва на 177 адзі нак зброі 
— у асноў ным за дроб ныя пра ва па ру-
шэн ні, стра ля ні ну ў на се ле ным пунк-
це, рас пі ван не спірт но га ў гра мад скіх 
мес цах або з'яў лен не там у п'я ным 
вы гля дзе.

Згод на з за ко нам, за не за кон ныя дзе-
ян ні ў да чы нен ні да аг ня стрэль най зброі, 
бо еп ры па саў і вы бу хо вых рэ чы ваў пра ду-
гле джа на па ка ран не аж да па збаў лен ня 
во лі тэр мі нам на 12 га доў з кан фіс ка цы-
яй ма ё мас ці. Пры доб ра ах вот най зда чы 
зброі ў ор га ны ўнут ра ных спраў гра ма-
дзя не вы зва ля юц ца ад ад мі ніст ра цый-
най і кры мі наль най ад каз нас ці, на гад-
вае стар шы ін спек тар па да зволь най 
ра бо це ад дзе ла ахо вы пра ва па рад-
ку і пра фі лак ты кі УУС ад мі ніст ра цыі 
Пер ша май ска га ра ё на г. Мін ска Юрый 
СІ ЛІ ВОН ЧЫК. У Пер ша май скі РУ УС г. 
Мін ска мож на звяр тац ца на ад рас: вул. 
Бя лін ска га, 10 (тэл. 280 97 31, 280 02 02, 
280 24 42). Па ве дам лен ні так са ма пры-
ма юц ца па ну ма рах: 218 55 27, 218 73 56, 
218 77 24, 218 75 82 або 102.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Пе ра дай це доб ра ах вот на зброюНу і ну!Ну і ну!  ��

ПА ЛЯ ВА ЛІ НА...
МА ЛА ТКІ 
З ТРА ЛЕЙ БУ САЎ

Пад час па тру ля ван ня тэ ры-
то рыі дэ по элект ра цяг ні коў 
Мінск ага мет ра па лі тэ на «Мас-
коў скае» на рад атра да мі лі цыі 
асаб лі ва га пры зна чэн ня ГУ УС 
Мін гар вы кан ка ма звяр нуў ува-
гу на двух пад лет каў.

Як вы свет лі ла ся, 16-га до вы і 
17-га до вы пры яце лі на пя рэ дад ні 
доб ра «па пра ца ва лі» ў тра лей бу-
сах марш ру таў №№7 і 9. У пры ват-
нас ці, у ад на го з хлоп цаў су пра цоў-
ні кі мі лі цыі знай шлі... 29 ма ла ткоў 
для ава рый на га раз бі ван ня шкла ў 
марш рут ных транс парт ных срод ках, 
якія за тры ма ны скраў з са ло наў тра-
лей бу саў ця гам дня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

На ін тэ ле кту аль ных спа бор ніц твах не бы ло 
слёз і іс тэ рык. Юныя ра зум ні кі вель мі 
доб ра ад каз ва лі на ўсе пы тан ні, а не ка то рыя 
з за дан няў вы кон ва лі да та го, як скон чыў ся 
вы зна ча ны час.

Ка ля 22 пра цэн таў сем' яў бе ла ру саў, па вод ле апы тан няў, зай ма-
юц ца фіз куль ту рай і спор там. Ка ля 30 пра цэн таў — за ле жаць ад 
ты ту ню. Мож на ска заць, што ад на з гэ тых ліч баў над та ніз кая, а 
дру гая — вы со кая. Ад нак лі та раль на дзе сяць га доў та му ў на шай 
кра і не кур цоў бы ло на 10 пра цэн таў больш, а спор там зай ма лі-
ся… пра віль на, толь кі спарт сме ны. Сур' ёз ная пра фі лак тыч ная 
ра бо та ро біць сваю спра ву. На да лей жа ме ды цын ская служ ба 
бу дзе ўцяг ваць у пра цэс пра фі лак ты кі кож на га па асоб ку, у тым 
лі ку кі раў ні коў прад пры ем стваў, якія ў су час ных умо вах аба вя-
за ны кла па ціц ца яшчэ і пра зда роўе сва іх пад на ча ле ных. Пра 
ін шы важ ны склад нік у га лі не ахо вы зда роўя — якасць ака зан ня 
ме ды цын скай да па мо гі — рас каз ва юць спе цы я ліс ты.

Для пад тры ман ня да ступ на га 
ўзроў ню цэн на ле кі, пра ду хі лен ня 
не аб грун та ва на га іх рос ту 
ўста ноў ле ны кант роль 
за па рад кам іх фар мі ра ван ня — 
шля хам па ста ян на га ма ні то рын гу.

На асноў ных аб' ек тах чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі бу дзе за дзей ні ча на 
больш за ты ся чу ва лан цё раў, якія 
ва ло да юць за меж ны мі мо ва мі. Пра 
гэ та на чар го вым па ся джэн ні пад ка-
мі тэ та па пы тан нях ганд лё ва га за-
бес пя чэн ня і ар га ні за цыі хар ча ван-
ня ў рам ках пад рых тоў кі да ЧС-2014 
пад стар шын ствам мі ніст ра ганд лю 
па ве да мі лі прад стаў ні кі Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі і БРСМ.

Яны ад зна чы лі, што пра ве дзе на знач-
ная ра бо та па пад бо ру ва лан цё раў і 

ўдзель ні каў сэр віс ных атра даў у сфе ры 
ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня. Больш 
за 80 пра цэн таў з іх — гэ та сту дэн ты мін-
скіх ВНУ. Як за пэў ніў прад стаў нік га лоў-
на га ўпраў лен ня спа жы вец ка га рын ку 
Мін гар вы кан ка ма, праб лем па пра цы на 
аб' ек тах ганд лю і гра мад ска га хар ча ван-
ня пад час пра вя дзен ня чэм пі я на ту быць 
не па він на. Тым больш што для доб ра ах-
вот ных па моч ні каў за пла на ва ны шэ раг 
на ву чаль ных се мі на раў. Ство ра ны так-
са ма ва лан цёр скі рэ зерв. Мі ністр ганд-
лю да ру чыў да 1 кра са ві ка ра за брац ца 
з пы тан ня мі, што ўзні ка юць пры фар мі-

ра ван ні сэр віс ных атра даў, а так са ма па 
ўза е ма дзе ян ні з га лоў ным упраў лен нем 
спа жы вец ка га рын ку Мін гар вы кан ка ма. 
Ён пад крэс ліў, што па ўзроў ні ар га ні за цыі 
ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня гос ці і 
ўдзель ні кі чэм пі я на ту бу дуць мер ка ваць 
пра кра і ну ў цэ лым. «Та му мы не ма ем 
пра ва пад вес ці».

На на ступ ным па ся джэн ні пад ка мі тэ та 
пла ну ец ца аб мер ка ваць пы тан не ар га-
ні за цыі бы та во га аб слу гоў ван ня пад час 
пра вя дзен ня чэм пі я на ту.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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На пя рэ дад ні чэм пі я на туНа пя рэ дад ні чэм пі я на ту  ��

ВА ЛАН ЦЁР, БУДЗЬ ГА ТОЎ!


