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«У ГО РА ДЗЕ
НЕ ЖЫЦ ЦЁ,

А «МУ РА ШЫ НАЯ 
МІ ТУС НЯ»

Аў тар гэ тых рад коў і па за-
штат ны фо та ка рэс пан дэнт рэ-
дак цыі Вік тар Ні ка ла еў спа чат ку 
пра еха лі па ва рот да вёс кі, дзе 
жы ве Дзміт рый Во і наў.

Су стрэ лі нас гас па дар до ма і 
Джып — ма лень кі са ба ка. Хвас-
та ты вель мі нер ва ваў ся, уба чыў-
шы двух не зна ём цаў. Да брэ ху 
Джы па да лу чы ла ся вя ліз ная аў-
чар ка, якая, на шчас це для нас, 
бы ла ў валь е ры.

— Ну вы, хлоп цы, здзі ві лі! На-
ват мая ма лод шая сяст ра і тая 
амаль ад ра зу зра зу ме ла, дзе 
трэ ба па ва роч ваць. Я ж вам ка-
заў: ка лі па вер не це на пра ва ад 
пом ні ка во і нам, па лег лым у Вя-
лі кай Ай чын най, тро хі трэ ба пра-
ехаць. І пер шы бу ды нак, на да ху 
яко га ўба чы це ан тэ ну вы шы нёй з 
дзе вя ці па вяр хо вік, — мой дом, — 
здзіў ляў ся Дзміт рый.

Да рэ чы, вы шы ня ан тэ ны на-
са мрэч 18,5 мет ра. Гас па дар па-
жар та ваў. Як і пад час гу тар кі з 
пры яце лем па тэ ле фо не: «У мя не 
тут жур на ліс таў поў ная ха та, да-
вай по тым па га во рым!» Яшчэ да 
з'яў лен ня ў Бе ла ру сі ма біль най 
су вя зі гэ тая ан тэ на вы ка рыс тоў-
ва ла ся «ра бін зо нам» для та го, 
каб га ва рыць па ра цыі: дру гая 
ан тэ на — на «УАЗі ку» Дзміт рыя 
і дзве руч ныя стан цыі — для гас-
цей. На прык лад, лю дзі пры еха лі 
на ры бал ку, вы клі ка юць па ра цыі 
гас па да ра до ма, маў ляў, пры яз-
джай, за бя ры нас з лод кай!

За хо дзім у не вя лі кі да мок. Ад-
ра зу здзіў ляе, што дзвяр ны пра-

ём на столь кі ніз кі, што на ват мне 
з ма ім рос там 168 сан ты мет раў 
да вя ло ся пры гнуц ца, каб увай-
сці.

— Не я дом гэ ты бу да ваў, 
14 га доў та му ку піў пад да чу. 
Бы лы гас па дар пра да ваў яго 
па тых ча сах до ра га. За пра сіў 
мя не сю ды і па чаў на «Ні ве» ва-
зіць па на ва кол лі. І прос та над 
на мі ар лан-бе ла хвост спі кі ра ваў. 
Ка лі гэ та ад бы ло ся, я дак лад на 
зра зу меў, што ха ту куп ляю. Гэ та 
та кая рэд касць — уба чыць ар-
ла на-бе ла хвос та. Я ж па ляў ні чы 
і ўсіх ве даю пту шак. У ар ла на 
раз мах кры лаў два мет ры (для 
па раў на ння: у яст ра ба-це ця роў-
ні ка — метр). Пра да вец жыл ля 
мне ў сваю чар гу гаварыў, што 
гэ ты дом быў па бу да ва ны ў пас-
ля ва ен ныя га ды. Ас тат нія пяць 
да моў, якія ёсць у вёс цы, — да-
чы, — рас па вя дае Дзміт рый.

Наш фа то граф, які доб ра раз-
бі ра ец ца ў жыц цё вых пы тан нях, 
пад ка заў гас па да ру, што та кія 
пра ёмы да зва ля юць лепш за-
хоў ваць цяп ло ў до ме. Дзміт рый 
па га дзіў ся і па чаў раз лі ваць гар-
ба ту з зё лак, са бра ных ле там.

Дзміт рый не лю біць рас па вя-
даць пра тое, дзе ра ней пра ца-
ваў.

— На «Ін тэ гра ле» пра гра міс-
там. Я ж ця пер пен сі я нер, якая 
роз ні ца? Па аду ка цыі ма тэ ма-
тык. Біз не сам у пра гра ма ван ні і 
ў ляс ной пра мыс ло вас ці ў га ды 
пе ра бу до вы зай маў ся. По тым 
мя не за пра сі ла пра ца ваць ня-
мец кая фір ма, якая не да лё ка 
ад Кёль на пад до ны ро біць. Мы 
па стаў ля лі нем цам дош кі для 
вы ра бу пад до наў. Быў у мя не 
по тым свой за вод дрэ ва ап ра-
цоў чы — у Шу мі лі не. Але на да-
ку чы ла ўсё, — ад каз вае ён на 
мае пы тан ні.

З Мін ска пе ра ехаў «на пры-
ро ду» га доў шэсць та му. У яго ў 
го ра дзе дзве дач кі. Ста рэй шая 
па спе цы яль нас ці ар хі тэк тар-ды-
зай нер, ма лод шая — ве тэ ры нар-
ны ўрач.

— А не су му е це па доч ках, 
го ра дзе?

— А што го рад? Вось быў у 
Мін ску. У два ры ня ма мес ца аў-
та ма біль па ста віць. І трэ ба бы ло 
шу каць, каб яго на ноч па кі нуць. 
А по тым хві лін 40 прый шло ся да-
бі рац ца да ква тэ ры. У го ра дзе 
не жыц цё, а му ра шы ная мі тус ня. 
Ма ці мая, да рэ чы, з Мін ска ро-
дам, а баць ка — з Ле нін гра да. 
А па зна ё мі лі ся яны ў Ча ля бін-
ску. Там я і на ра дзіў ся. Баць ка 
аба ра ніў ды сер та цыю, а да гэ-

та га ён пра ца ваў на чаль ні кам 
сан эпі дстан цыі Ча ля бін ска. Мы 
пе ра еха лі ў Мінск, та му што там 
ства раў ся ін сты тут эпі дэ мі я ло гіі і 
мік ра бія ло гіі, — ка жа Дзміт рый.

ФО ТА ПА ЛЯЎ НІ ЧЫ 
З «ЗА ЛА ТЫ МІ 

РУ КА МІ»
«Ра бін зон» спа чат ку ад каз ваў 

на мае пы тан ні, як на до пы це — 
не ах вот на. За тое з вя лі кай ці ка-
вас цю стаў аб мяр коў ваць з фа-
то гра фам ню ан сы фо та тэх ні кі. 
Га ва ры лі пра лін зы, аб' ек ты вы, 
ней кія ак се су а ры, не зра зу ме лыя 
мне — ча ла ве ку, які рэд ка зды-

мае на ват на ліч ба вую «мыль ні-
цу». Дзміт рыя зра зу мець мож на, 
бо ён з фа на тыз мам фа та гра фуе 
на сель ні каў ле су, пад вод на га 
све ту. Вя дзе свой блог у ін тэр-
нэ це. Знай дзі це яго аба вяз ко ва, 
на ват ка лі вы не за хап ля е це ся 
па ля ван нем і ры бал кай. Прос та 
па чы тай це апа вя дан ні Дзміт рыя 
пра лес, пра звя роў. Атры ма е це 
ве лі зар нае за да валь нен не.

Па куль яны, як дзе ці, аб мяр-
коў ва лі чар го вую «фо та цац ку», 
я ўба чыў ме та ліч ную «ра му» на 
пад ло зе.

— Тут бу дзе ста яць рэ дук тар і 
ко лы ці гу се ні цы, а тут — пе ра док 
ад ве ла сі пе да, з ад ным ко лам 
за мест гэ тых «ра гоў». Та кім чы-
нам атры ма ец ца транс фор мер, і 
куль ты ва тар, і элект ра трак та рок, 
і сне га ход, і ін шае, — тлу ма чыць 
Дзміт рый.

Па вод ле яго слоў, ён май струе 
і для за да валь нен ня, і та му, што 
жыц цё пры му шае. На прык лад, 
змай стра ваў элект ра веласіпед, 
на якім і зі мой ез дзіць. Кам-
плек ту ю чыя за каз ваў у ін тэр-
нэт-кра мах Кі тая, ЗША, Ка на ды. 
Веласіпед з элект рыч ным ма тор-
чы кам ма гут нас цю ўся го 2 кВт. 
Пры гэ тым хут касць мо жа раз-
ві ваць ка ля 60 кі ла мет раў за га-
дзі ну. Пры ва зе ўся го 30 кі ло на 
ім мож на пе ра во зіць вя лі кі груз. 
60 кі ла гра маў лёг ка па цяг не! Та кі 
ж ён зра біў ад ной з су се дак-дач-
ніц. Не ад мо віў у бу ду чы ні зра-
біць ана ла гіч ны транс парт ны 
сро дак і фа то гра фу «Звяз ды», 
які ма рыць на та кіх ко лах ра біць 
рэ парт ажы для рэ дак цыі.

— Га тую на дро вах. Пра дук-
ты куп ляю ў аў та кра ме. Ва ду 
для ду ша вой ка бі ны на гра вае 
печ… Ка ло дзе жа ка ля до ма ня-
ма. Спра ба ваў бы лы гас па дар 
бу рыць зям лю і не знай шоў ва-
ды. Яна мо жа быць на га ры, а 
пад га рой і на глы бі ні 10 мет раў 
су ха — ні я кай ва ды ня ма, — пра-
цяг вае «ра бін зон».

Па ва ду да ка ло дзе жа ў вёс цы 
ха дзіць да лё ка, а што ра біць? А 
не піт ную ва ду пам пуе з са жал-
кі.

Ён па ка заў нам свае па ляў ні-
чыя тра феі: ро гі, ча ра пы і гэ так 
да лей.

— А вось, гля дзі це, шкур ка 
тха ра. Ён за біў двух ма іх тру соў. 

У паст ку тра піў гэ ты тхор, не бу ду 
ж я стра ляць у тру сят ні ку. Гэ та — 
пры дзвін скі тхор. Ён па па ме рах 
як нор ка, і вон ка ва, ка лі звер-
ху гля дзець, — адзін да ад на го 
нор ка, а са мка ў яго ма лень кая 
і ру дая, як у звы чай на га хат ня га 
тха ра, — па каз вае гас па дар.

І пры знаў ся, што ўжо не за бі-
вае звя роў, а зай ма ец ца фо та-
па ля ван нем.

— Сён ня, да ва ша га пры ез ду, 
ар ла на ба чыў: яго ата ку на ка-
зу лю. Вель мі рэд ка та кое мож на 
ўба чыць. Я ве даю, што не да лё ка 
ад май го до ма тры ар ла ны жы-
вуць… Шка да, зняць не па спеў, 
у на ступ ны раз, — дзе ліц ца ўра-
жан ня мі фо та па ляў ні чы.

Ён пла нуе ўста ля ваць у ле се 
ві дэа ка ме ры, каб на вед ні кі яго 
бло га маг лі на зі раць ан лайн-
транс ля цыю з мес цаў пра жы-
ван ня дзі коў…

ЗНАЙ ШОЎ МАЎ ГЛІ, 
БА ЧЫЎ НЛА

Дзміт рый па ка заў нам «УАЗ» 
у га ра жы, які ад на ча со ва з'яў-
ля ец ца дры вот няй. Жыў насць 
па ка заў: дзвюх коз, тру соў. Ку-
рэй, ска заў, тут не маг чы ма раз-
во дзіць, та му што дра пеж ныя 
птуш кі на іх на па да юць — ка ню-
кі і яст ра бы. Ёсць у Дзміт рыя і 
са жал ка ўлас ная, дзе ры бу раз-
во дзіць. Ро біць ля яе зруч ную 
«аль тан ку» для ры ба коў.

— Толь кі для зна ё мых. Зай-
мац ца аграр ным ту рыз мам мне 
не вель мі хо чац ца. Хо чац ца спа-
кою, а не са чыць за тым, каб 
пры ез джыя ні чо га не зла ма лі, у 
гіс то рыю якую-не будзь не пры-
ем ную не тра пі лі, — раз ва жае 
Дзміт рый.

Па куль ён ехаў на веласіпедзе, 
а я за ім бег, па спеў спы таць пра 
снеж на га ча ла ве ка. Мо жа, ба чыў 
яго Дзміт рый у бе ла рус кай глу-
шы?

— Снеж на га не ба чыў, а вось 
маў глі знай шоў! Жы ла ў гэ тай 
вёс цы жан чы на. У яе бы ло двое 
дзя цей: дач ка га доў 4 і зу сім 
яшчэ ка ра пуз, які толь кі па чаў ха-
дзіць. Па мя таю, на валь дшнэ па 
ўжо мож на бы ло па ля ваць. Уве-
ча ры іду па ле се і чую: неш та ў 
кус тах ва ру шыц ца. Пры гле дзеў-

ся, пра лез, а там увесь па кры-
ты ка ма ра мі ся дзіць аб са лют на 
го лы ма лы. І, што дзіў на, — не 
пла ча. Узяў яго на ру кі і да мам кі 
ад нёс. Яна рас па вя ла, што пай-
шла ў лес — у яга ды, да ру чы ла 
дзяў чын цы са чыць за бра там. 
Дзяў чын ка за сну ла, а ма лы ўзяў 
і пай шоў.

А НЛА на Цянь-Ша ні ба чыў. 
Та лер ка з га ры да нас іш ла. Уся 
свя ці ла ся, ля це ла на су страч нам 
і па вя ліч ва ла ся ў па ме рах. По-
тым «лоп ну ла» і на па ло ву не ба 
«рас цяк ла ся». А на на ступ ны 
дзень мы з та ва ры ша мі су стрэ-
лі ры ба коў, а яны нам: «О, гэ-
та ад сюль ві даць старт ра ке ты 
з Бай ка ну ра». Я шмат дзе быў: 
і ў ка ман дзі роў ках, і ту рыс там, 
ма быць, усю ды, акра мя Ан тарк-
ты ды, — здзіў ляе нас Дзміт рый.

Дзміт рый з бо лем рас па вя даў 
нам пра лес, у якім вар вар скім 
спо са бам на рых тоў ва юць драў-
ні ну.

— Вось, гля дзі це на мес цы 
пры го жа га бо ру ця пер бу ра-

лом. Мі ні мум 130 га доў бы ло 
гэ та му ле су. На вош та ж та кім 
вар вар скім спо са бам вы ся каць 
дзя лян ку? Вы ня лі ўсе вет ра-
 а пор ныя дрэ вы, ас тат нія ва ліць 
ве цер. Хлам не пры бра лі. Ця-
пер тут звер не з'я віц ца: ка зу-
ля, алень і ін шыя. І ча ла век тут 
ужо з цяж кас цю пе ра соў ва ец ца. 
А по тым лес за рас це ма лін ні-
кам. І та кі «лес» мо жа цал кам 
вы га раць, — вя дзе нас па бу ра-
ло ме.

Не мог не спы таць у Дзміт-
рыя пра сэнс жыц ця. Мо жа, яму, 
пус тэль ні ку, да дзе на гэ та зра зу-
мець?

— Пы тан нем сэн су жыц ця 
ў асноў ным ці ка вяц ца юна кі і 
сту дэн ты-ра ман ты кі. Для мя не, 
на пэў на — у тым, што я жы ву 
так, як ха чу. Пры гэ тым кож ны 
дзень неш та ад кры ваю для ся-
бе і здзіў ля ю ся, — ска заў мне на 
раз ві тан не Дзміт рый.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та Вік та ра НІ КА ЛА Е ВА,

Шу мі лін скі ра ён.

У ГОС ЦІ ДА БЕ ЛА РУС КА ГА «РА БІН ЗО НА»
На ват вы ка рыс тоў ва ю чы два на ві га та ры, ка рэс пан дэн ты «Звяз-
ды» з цяж кас цю за ры ен та ва лі ся па да ро зе да дзіў на га ча ла ве ка, 
які пе ра ехаў жыць з Мін ска, як ён сам ка жа, «на край све ту». 
Тут, ва Уз рэч чы Шу мі лін ска га ра ё на, муж чы на боль шую част-
ку го да жы ве зу сім адзін. На зі рае за пры ро дай, фа та гра фуе 
звя роў, ры ба чыць, пі ша апа вя дан ні ў бе ла рус кія і за меж ныя 
ча со пі сы для па ляў ні чых і ры ба коў. Пі ша на рус кай, анг лій скай 
і ня мец кай мо вах.
Боль шую част ку ін тэр в'ю ў яго да вя ло ся браць лі та раль на «на 
ха ду». Ледзь ве па спя ваў за «ра бін зо нам», які да во лі хут ка пе-
ра соў ваў ся па ляс ной да ро зе на не звы чай ным са ма роб ным 
ве ла сі пе дзе.

«Час та ча ла ве ку для та го, каб вы брац ца 
са сва ёй ква тэ ры і па чаць са ма стой ны лад 

жыц ця, не аб ход на пе ра адо лець свой пад' езд. 
На ват ка лі ён аб ста ля ва ны ліф там, не заўж ды 

маг чы ма вы брац ца з яго. Пас ля ліф та 
па чы на юц ца гэ тыя зла шчас ныя пры ступ кі, 

якія пе ра га родж ва юць шлях да дзвя рэй 
з пад' ез да. Ка лі адо леў гэ ты шлях і вы браў ся 

з пад' ез да, трэ ба да брац ца да пры пын ку і сес ці 
ў гра мад скі транс парт. Ка лі вы даб ра лі ся да 

пры пын ку без праб лем, вам па шан ца ва ла. Але 
трэ ба яшчэ да ча кац ца, ка лі прый дзе транс парт, 

пры ста са ва ны для пе ра во зу ча ла ве ка 
ў ін ва лід най ка ляс цы...» Гэ та сло вы Тац ця ны 

Крыш таль, жан чы ны, якая вы му ша на што дня 
пе ра мя шчац ца ў пра сто ры пры да па мо зе 

ін ва лід на га крэс ла.

«НЕ ЗА ЦЫК ЛІ ВАЦ ЦА 
НА ПАН ДУ СЕ»

Та кіх, як Тац ця на, у на шай кра і не дзя сят кі ты-
сяч. Але ці час та мы ба чым лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі на ву лі цах, у транс пар це, гра мад скіх 
мес цах? Між тым, ін ва лі ды ма юць та кое ж пра ва на 
паў на вар тас нае жыц цё, як і лю дзі без ін ва лід нас ці. 
Але ў боль шас ці вы пад каў яны прос та па збаў ле ны 
вы ба ру — дзе жыць, ву чыц ца, пра ца ваць... А мно гіх 
ад сут насць без бар' ер на га ася род дзя на ват па збаў-
ляе маг чы мас ці па кі даць сваё жыл лё.

Ад на з мэт дзяр жаў най па лі ты кі — па ляп шэн не 
якас ці жыц ця лю дзей з ін ва лід нас цю. Ця пер дзей ні-
чае «Дзяр жаў ная пра гра ма па ства рэн ні без бар' ер-
на га ася род дзя жыц ця дзей нас ці фі зіч на аслаб ле ных 
асоб». Яна раз лі ча на на 2011 — 2015 га ды і ўклю чае 
ў ся бе раз віц цё гра мад скай інф ра струк ту ры і транс-
пар ту, пры ста са ван не аб' ек таў ме ды цы ны, аду ка цыі, 
ор га наў ула ды да без бар' ер на га ася род дзя, удас ка-
наль ван не за ка на даў чай ба зы.

Ві да воч на, што, апроч уся го пе ра лі ча на га, ад ну 
з ро ляў ады гры вае якасць і да ступ насць жыл ля для 
лю дзей з ін ва лід нас цю, але гэ тае пы тан не шы ро ка 
ні ко лі не аб мяр коў ва ла ся: спра ва зда чы па ар га ні за-
цыі без бар' ер на га ася род дзя ў на шай кра і не да ты-
чац ца ў пер шую чар гу гра мад скай інф ра струк ту ры. 
На гэ тую тэ му раз ва жа лі ў Мін ску прад стаў ні кі Офі са 
па пра вах лю дзей з ін ва лід нас цю.

«Ка лі мы ка жам пра без бар' ер нае ася род дзе, час-
цей за ўсё ўяў ля еш ча ла ве ка ў ін ва лід най ка ляс цы 
ці з бе лым кі ем. На са мрэч у без бар' ер ным ася род-
дзі ма юць па трэ бу і ма мы з ка ляс ка мі, і па жы лыя 
лю дзі... Ды на ват ча ла век, які ідзе на пра цу ці вяр-
та ец ца з яе, — гэ та два роз ныя ча ла ве кі з пунк ту 
гле джан ня траў ма тыз му», — лі чыць ка ар ды на тар 
Офі са па пра вах лю дзей з ін ва лід нас цю Сяр гей 
ДРАЗ ДОЎ СКІ.

Ня гле дзя чы на тое, што ў пра ек тах бу даў ніц тва 
за кла да юц ца маг чы мас ці ўста ля ван ня пан ду саў ка ля 
пад' ез даў, праб ле ма да ступ нас ці жыл ля не вы ра-
ша ец ца комп лекс на. Бо до ступ у пад' езд для ка-
ляс кі ёсць, але сам пад' езд не пры ста са ва ны для 
пе ра мя шчэн ня: мае вы со кія па ро гі, вуз кія ліф та выя 

шах ты і пра ёмы дзвя рэй, ку ды не пра хо дзіць ін ва-
лід ная ка ляс ка.

«Не трэ ба за цык лі вац ца толь кі на пан ду се да 
пад' ез да, — за ўва жае Сяр гей Драз доў скі. — Ін ва-
лід насць па тра буе асаб лі вых умоў для пра жы ван ня 
ча ла ве ка, звя за ных з эр га но мі кай жыл ля. Яго кан-
струк цыя па він на быць та кой, каб жыц цё ча ла ве ка 
з ін ва лід нас цю не пе ра ўтва ры ла ся ў па ста ян нае пе-
ра адоль ван не бар' е раў».

РЭ КАН СТРУК ЦЫЯ 
ЦІ АБ МЕН?

У якас ці вый сця з сі ту а цыі мож на раз гля даць не каль-
кі ва ры ян таў. Пер шы — рэ кан струк цыя жыл ля пад умо-
вы без бар' ер на га ася род дзя. Але на ват ка лі ча ла ве ку 
ўда ец ца да маг чы ся ста ноў ча га ра шэн ня на ўста ля ван не 
та го ж пан ду са, яшчэ як мі ні мум год яму да вя дзец ца 
ча каць вы ка нан ня, та му што срод кі за клад ва юц ца на 
бюд жэт толь кі на ступ на га го да. І, як ад зна чы ла юрыст 
Офі са па пра вах лю дзей з ін ва лід нас цю Воль га 
ТРЫ ПУ ЦЕНЬ, ка лі для ор га наў ула ды гэ та прос та пра-
ца, для ін ва лі да гэ та жыц цё. Але і рэ кан струк цыя час та 
бы вае тэх ніч на не маг чы май, та му што пра ёмы дзвя рэй 
у тую ж пры бі раль ню, на бал кон, на кух ню не да стат ко ва 
шы ро кія для ін ва лід най ка ляс кі.

Яшчэ больш кры тыч ная сі ту а цыя ў сель скай мяс-
цо вас ці, дзе тра ды цый ная пры ват ная за бу до ва не 
пра ду гледж вае не толь кі эле мен таў без бар' ер нас ці, 
але не пад ля гае на ват рэ кан струк цыі. Апроч та го, 
што час та ў вяс ко выя да мы не пра ве дзе на ва да і ўсе 
ўмо вы зна хо дзяц ца на ву лі цы, паў стае праб ле ма і 
з рас чыст кай тэ ры то рый ад сне гу ў зі мо вы пе ры яд.

У та кой сі ту а цыі ак ту аль ным ста но віц ца пы тан не 
пра аб мен не да ступ на га жыл ля на пры маль нае для 
ча ла ве ка з ін ва лід нас цю. Ка ар ды на тар Офі са па 
пра вах лю дзей з ін ва лід нас цю ўпэў не ны, што гэ та ў 
пер шую чар гу кло пат дзяр жа вы. Па сло вах Сяр гея 
Драз доў ска га, та кі во пыт у на шай кра і не ёсць, і гэ та 
менш за трат на, чым рэ кан струк цыя іс ных і бу даў ніц-
тва но вых жыл лё вых па мяш кан няў.

«Іс нуе ра шэн не Мін гар вы кан ка ма №710 аб тым, 
што па за яве ін ва лі да-ка ля сач ні ка аб жа дан ні аб мя-
няць сваё жы лое па мяш кан не на роў нае яму па пло-
шчы, але з эле мен та мі без бар' ер на га ася род дзя, яго 
мо гуць уклю чыць у агуль на га рад скі спіс па аб ме не 
жыл ля, — ад зна чы ла Воль га Тры пу цень. — Ад нак гэ-
тае ра шэн не да ты чыц ца толь кі Мін ска, рас паў сюдж-
ва ец ца толь кі на дзяр жаў ны жыл лё вы фонд і толь кі 
на ква тэ ры — пра па коі га вор ка не ідзе».

НЕ ЎПА СЦІ Ў ЭЙ ФА РЫЮ
Бе ла рус кае за ка на даў ства ста іць на ба ку лю-

дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. Але, тым не 
менш, ін ва лі ды ад стай ваць свае пра вы, і ня рэд ка 
прай гра юць. Прад стаў ні кі Офі са звяз ва юць гэ та з 
не ад па вед нас цю па між за яў ле ны мі ў за ка на даў стве 
нор ма мі і ме ха ніз мам іх рэа лі за цыі на мес цах.

Так, па пэў ных кры тэ ры ях гра ма дзя нам (у пры-
ват нас ці, ін ва лі дам-ка ля сач ні кам), якія ма юць па трэ-

бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, мо гуць вы дзе ліць 
жыл лё са цы яль на га ка ры стан ня. Яно не пад ля гае 
аб ме ну і пры ва ты за цыі.

«Але за фік са ва ны вы пад кі, ка лі ў та кім жыл лі 
ад сут ні ча юць эле мен ты без бар' ер нас ці, пры тым, 
што ў ад па вед ныя ор га ны пра да стаў ле ны ўсе звест-
кі па ста не зда роўя ча ла ве ка, — за ўва жае Воль га 
Тры пу цень. — У ста не эй фа рыі ён уяз джае ў но вае 
па мяш кан не, пад піс вае да ку мен ты і тым са мым аў-
та ма тыч на зды ма ец ца з чар гі на па ляп шэн не жыл-
лё вых умоў. І ад ва рот на га хо ду ўжо ня ма: паў тор на 
на чар гу яго не па ста вяць, та му што квад рат ны мі 
мет ра мі (хоць і не ад па вед ны мі для яго пра жы ван ня) 
гра ма дзя нін за бяс пе ча ны».

Уво гу ле, га во ра чы пра якасць да ступ на га жыл ля, 
вар та ад зна чыць, што на ват на яў ныя эле мен ты без-
бар' ер на га ася род дзя ў ім не заўж ды ад па вя да юць 
нар ма ты вам. Пан ду сы мо гуць быць без бор ці каў і 
мець кру ты ўхіл, на верх няй іх пля цоў цы скла да на ці 
ўво гу ле не маг чы ма раз вяр нуц ца. За фік са ва ны на ват 
вы па дак уста ля ван ня пан ду са, які част ко ва ўпі раў ся 
ў клум бу. Па сло вах Сяр гея Драз доў ска га, мяс цо выя 
ор га ны ўла ды ў та кіх вы пад ках прос та раз вод зяць 
ру ка мі, спа сы ла ю чы ся на пры ват на га за бу доў шчы ка 
і жыл лё вы ка а пе ра тыў.

� � �
Маг чы ма, ка мусь ці па да сца зруч ным ства рэн не 

асоб на га ра ё на, пры ста са ва на га пад па трэ бы лю-
дзей з ін ва лід нас цю. Та кі экс пе ры мент пра вя лі ў 
1980-я га ды ў Бры та ніі. І праз дзя ся так га доў пад час 
пра вя дзен ня ма ні то рын гу вы свет лі ла ся, што знач ная 
част ка жы ха роў ра ё на не мае ін ва лід нас ці. А тыя, 
для ка го гэ ты ра ён пры зна чаў ся, жы вуць у сва ім ася-
род ку: по бач з мес цам ву чо бы, пра цы, пра жы ван ня 
род ных. Да та го ж нель га за бы вац ца на тое, што 
ін ва лід насць но сіць на бы ты ха рак тар. Не маг чы ма 
прад ка заць, дзе і ка лі з'я віц ца ча ла век з асаб лі вы мі 
па трэ ба мі, та му дум ка бу да ваць жыл лё для «перс-
пек тыў ных» ін ва лі даў з'яў ля ец ца аб сурд най. Тым 
больш што та кі мік ра ра ён пе ра ўтво рыц ца ў па да-
бен ства ін тэр на та, і гэ та пры вя дзе не да ін тэ гра цыі 
лю дзей з ін ва лід нас цю ў гра мад ства, а, хут чэй, да 
іх ада саб лен ня.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК

�

Без бар' е раўБез бар' е раў  ��

«МОЙ ДОМ — МАЯ ТУР МА»
Ка лі жыл лё ста но віц ца не пры ступ най крэ пас цю для ін ва лі даў

Пан ду сы мо гуць быць без бор ці каў і 
мець кру ты ўхіл, на верх няй іх пля цоў цы 
скла да на ці ўво гу ле не маг чы ма 
раз вяр нуц ца. За фік са ва ны на ват вы па дак 
уста ля ван ня пан ду са, які част ко ва ўпі раў ся 
ў клум бу.Не маг чы ма прад ка заць, дзе і ка лі з'я віц ца 

ча ла век з асаб лі вы мі па трэ ба мі, та му дум ка 
бу да ваць жыл лё для «перс пек тыў ных» 
ін ва лі даў з'яў ля ец ца аб сурд най.

Ка лі мы ка жам пра без бар' ер нае ася род дзе, 
час цей за ўсё ўяў ля еш ча ла ве ка ў ін ва лід най 
ка ляс цы ці з бе лым кі ем. На са мрэч у 
без бар' ер ным ася род дзі ма юць па трэ бу і 
ма мы з ка ляс ка мі, і па жы лыя лю дзі...

(Працяг. Па ча так — у ну ма рах
за 21 і 22 лю та га.) 

— Ган на Ры го раў на На се віч з 
Ка пыль ска га ра ё на вам тэ ле-
фа нуе. Я пен сі я нер ка, з'яў ля ю-
ся ін ва лі дам 2 гру пы. Ска жы це, 
ці маю я пра ва на са цы яль ную 
да па мо гу?
— Так, вы ма е це та кое пра ва. 

Толь кі да па мо га бы вае роз ная, і ёсць 
ад па вед ныя кры тэ рыі, якім ча ла век 
па ві нен ад па вя даць, ка лі ён звяр-
та ец ца па да па мо гу. Ска жы це, ка лі 
лас ка, коль кі скла дае ва ша пен сія?

— 2,5 млн руб лёў. Але я куп ляю 
да ра гія ле кі.
— З та кой пен сі яй, Ган на Ры го-

раў на, дзяр жаў ную ад рас ную са цы-
яль ную да па мо гу вам не ака жуць. 
Вам мо гуць да па маг чы толь кі са 
срод каў Фон ду са цы яль най аба ро-
ны на сель ніц тва. Вы ма е це пра ва 
звяр нуц ца ва ўпраў лен не па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Ка-
пыль ска га ра ё на і на пі саць за яву. Яе 
раз гле дзяць і мо гуць ака заць вам 
та кую да па мо гу.

— Бы ха вец Люд мі ла Ар ка-
дзеў на са Смар го ні вам тэ ле-
фа нуе. Мне 73 га ды, ве даю, 
што ў Мін ску лю дзі, якія па-
кі да юць свае ква тэ ры дзяр-
жа ве, атрым лі ва юць доб рыя 
па коі ў до ме для са ста рэ лых. 
У нас у Смар го ні ня ма та ко-
га до ма, але ёсць у Грод не. 
Ха це ла ся б год на за вяр шыць 
жыц цё і атры маць за ква тэ ру 
ў Смар го ні пры стой ны па кой 

у гро дзен скім до ме для са ста-
рэ лых. Як гэ та зра біць?
— Ма гу вам па ра іць Дом са ма-

стой на га пра жы ван ня пад Смар-
гон ню.

— Але там ня ма мес цаў за раз.
— Ёсць яшчэ дом-ін тэр нат у 

Грод не…
— Я ха чу атры маць кам форт-
ныя ўмо вы…
— У Гро дзен скім до ме-ін тэр на це 

як раз і зра бі лі та кое ад дзя лен не па-
вы ша най кам форт нас ці.

— А ўза мен мо гуць за браць 
маю ква тэ ру, я зраб лю за вя-
шчан не…
— Не-не, яны не бу дуць ва шу 

ква тэ ру за бі раць. Калі вы хо ча-
це атры маць до гляд уза мен сва ёй 
ква тэ ры, у Ва ло жын скім ра ё не ёсць 
пры ват ны дом-ін тэр нат. Вы мо жа це 
звяр нуц ца ту ды. Яны бя руць лю дзей 
з лю бой воб лас ці, на ват з Ра сіі. А 
на огул, вы бі раць вам.

— Як ён на зы ва ец ца?
— За раз я вам дак лад на не ска-

жу. Па кінь це свой тэ ле фон, я да ру-
чу сва ім спе цы я ліс там, каб яны вам 
па тэ ле фа на ва лі і да лі ад рас гэ та га 
до ма-ін тэр на та.

(Што ты чыц ца да га во ра па жыц-
цё ва га ўтры ман ня з утры ман нем 
(рэн ты), які ме ла на ўва зе Люд мі ла 
Ар ка дзеў на, то гэ та да га вор, па якім 
атры маль нік рэн ты (гра ма дзя нін) пе-
рад ае жы лое па мяш кан не, якое яму 
на ле жыць, ва ўлас насць г. Мін ска, а 
пла цель шчык рэн ты (го рад Мінск у 
асо бе Мінск ага гар вы кан ка ма) аба-
вя зу ец ца па жыц цё ва ўтры мліваць 

гра ма дзя ні на. Гэ та зна чыць, дае 
пра ва бяс плат на га пра жы ван ня ў 
до ме-ін тэр на це «Сві та нак» або са-
цы яль на га аб слу гоў ван ня на да му і 
атры ман ня ад дзяр жа вы вы пла ты 
рэн ты за ква тэ ру.

Як ста ла вя до ма «Звяз дзе», у 
2016 го дзе, пас ля вы ву чэн ня вы ні-
каў гэ та га экс пе ры мен та, бу дзе раз-
гле джа на пы тан не аб маг чы мас ці 
ака зан ня та кой па слу гі на тэ ры то рыі 
ўсёй кра і ны. — Рэд.).

— Аляк сандр Аляк се е віч, гэ-
та Га ло цік Лі дзія Сяр ге еў на 
з Ка пыль ска га ра ё на. У мя не 
пы тан не пра пад гуз кі. У мя не 
жы ве брат, пра пі са ны ў Ві лей-
скім ра ё не. Ён ін ва лід 2 гру пы, 
пе ра нёс ін сульт. Ра ней жыў з 
ма май, але яна па мер ла. Та му 
я за бра ла яго да гля даць. Ця пер 
яму куп ляю пад гуз кі. Ска жы це, 
ці на ле жыць нам да па мо га на іх 
на быц цё?
— На жаль, та кая да па мо га да-

ец ца толь кі ін ва лі дам 1 гру пы. А вы 
не звяр та лі ся да дак та роў, каб пе-
ра афор міць яму гру пу ін ва лід нас ці? 
Яшчэ вам трэ ба за рэ гіст ра ваць яго 
ў ся бе.

— Я за рэ гіст ра ва ла.
— І вам трэ ба, ка лі да вас прый-

дзе док тар, рас пы таць яго: мо жа, 
ва ша му бра ту трэ ба ўжо пры зна-
чыць 1 гру пу?..

— Доб ры дзень! Вас тур буе 
ін ва лід 1 гру пы з Лю бан ска-
га ра ё на Ра ма но віч Ры гор Еў-
ста хі е віч. Я ўжо во сем га доў 
з'яў ля ю ся ін ва лі дам 1 гру пы, 
ка ля сач нік. Ці ма гу я раз ліч-
ваць на ней кую гра шо вую да-
па мо гу?
— Ры гор Еў ста хі е віч, а якую пен-

сію вы атрым лі ва е це?
— 2,4 млн руб лёў.
— Пры та кой пен сіі на ад рас ную 

са цы яль ную да па мо гу вы пра ва не 
ма е це. Ва ша пен сія пе ра вы шае 
не аб ход ныя кры тэ рыі. Але вы мо-
жа це звяр нуц ца па ма тэ ры яль ную 
да па мо гу, якая вы дзя ля ец ца для 
пен сі я не раў і лю дзей з ін ва лід нас цю 
за кошт срод каў Фон ду са цы яль най 
аба ро ны на сель ніц тва.

— У мя не ёсць яшчэ пы тан не: 
ці маю я пра ва на які-не будзь 
сро дак пе ра соў ван ня, акра мя 
ін ва лід най ка ляс кі?
— Та кія срод кі вы дат коў ва юц ца 

згод на з за клю чэн нем ура чэб най ка-
мі сіі. Вам бы ла пра ду гле джа на ін ва-
лід ная ка ляс ка — і вам яе вы дзе лі лі. 
Што ты чыц ца аў та ма бі ля, то ў на-
шай кра і не яго не да юць ні ко му.

(За кан чэн не будзе.)
Свят ла на БУСЬ КО
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Пра мая лі ніяПра мая лі нія  ��

ПАД ТРЫМ КА ПА АД РА СЕ 
На мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны ад ка заў на пы тан ні
на шых чы та чоў на конт дзяр жаў най ад рас най са цы яль най да па мо гі 

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ» 

Што та кое што ме сяч ная і ад на ра зо вая 
са цы яль ная да па мо га 

Ка лі вы з'яў ля е це ся ма ла за бяс пе ча най сям' ёй і ваш ся рэд не ду ша-
вы да ход па аб' ек тыў ных пры чы нах ні жэй шы за ве лі чы ню бюд жэ ту 
пра жыт ко ва га мі ні му му (сён ня БПМ скла дае 1 128 070 руб лёў), то, у 
ад па вед нас ці з Ука зам Прэ зі дэн та ад 19 сту дзе ня 2012 го да № 41 «Аб 
дзяр жаў най ад рас най са цы яль най да па мо зе», вы ма е це пра ва звяр-
нуц ца ў тэ ры та ры яль нае ўпраў лен не па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не, каб ва шай сям'і пры зна чы лі дзяр жаў ную ад рас ную са цы яль ную 
да па мо гу ў вы гля дзе што ме сяч най са цы яль най да па мо гі ад ад на го да 
шас ці ме ся цаў.

Ка лі вы апы ну лі ся ў цяж кай жыц цё вай сі ту а цыі (поў ная не пра ца-
здоль насць па пры чы не ін ва лід нас ці ці да сяг нен ня 80-га до ва га ўзрос ту, 
ня здоль насць да са ма аб слу гоў ван ня ў су вя зі з хва ро бай, а так са ма сты-
хій ныя бед ствы, ка та стро фы, па жа ры і інш.), вам мо жа быць пра да стаў-
ле на ад на ра зо вая са цы яль ная да па мо га пры ўмо ве, што ся рэд не ду ша вы 
да ход ва шай сям'і не пе ра вы шае 150% бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му 
(Сён ня — 1 692 000 руб лёў). Ад на ра зо вая са цы яль ная да па мо га пры зна-
ча ец ца сем' ям, як пра ві ла, адзін раз на пра ця гу го да.

Дзяр жаў ная ад рас ная са цы яль ная да па мо га ў вы гля дзе што ме сяч най 
або ад на ра зо вай са цы яль най да па мо гі пра да стаў ля ец ца на на быц цё пра-
дук таў хар ча ван ня, ле каў, адзен ня, абут ку, школь ных пры лад і на ін шыя 
па трэ бы для за бес пя чэн ня нар маль най жыц ця дзей нас ці, а так са ма на 
апла ту (цал кам або част ко ва) жыл лё ва-ка му наль ных па слуг.


