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Кам бай нер Мак сім Ці у но віч з ААТ 
«Се леў цы» Ма ла дзе чан ска га ра ё на ра-
зам з баць кам пра ца ва лі на жні ве. За 
доб рую пра цу ім уру чы лі гра ма ту, але 
да гэ та га ча су экі паж не да ча каў ся прэ-
міі, якая яму на ле жыць.Ся мён Ша пі ра 
па ці ка віў ся ўмо ва мі пра цы, аса біс тым 
жыц цём хлоп ца. У ад каз па чуў, што 
шчы ра ва лі яны з баць кам на кам бай-
не «Кла ас», на ма ла ці лі 1800 тон збож-
жа. Як лі чыць Мак сім, ка лі б кам байн 
быў «не та кім ма лень кім», то і вы ні кі 
бы лі б больш важ кі мі. Па дзя ліў ся хло-
пец і пры ем най на ві ной: ён жэ ніц ца. 
З чым Мак сі ма Мі ка ла е ві ча і па він ша-
ваў кі раў нік Мін шчы ны. Прэ мію экі паж 
кам бай на атры мае, і яна бу дзе як раз 
да рэ чы пе рад вя сел лем. А вось што 
ты чыц ца прось бы аб но вым кам бай не, 
то тут гу бер на тар ска заў лі та раль на на-
ступ нае: «Ка лі хло пец са праў ды доб ры 
пра цаў нік, то вар та раз гле дзець пы тан-
не аб яго вы дзя лен ні».

Ма рыя Ся мё наў на з Лю ба ні па скар-
дзі ла ся на ад сут насць у до ме га ра чай 
ва ды. Ся мён Ша пі ра ска заў, што ня даў-
на ён на вед ваў рай цэнтр і ве дае пра 
гэ тую праб ле му: пры клад на 360 сем' яў 
зна хо дзяц ца ў та кой сі ту а цыі. Але каб 
за бяс пе чыць усіх га ра чай ва дой, трэ-
ба да дат ко ва пра клад ваць ін жы нер ныя 
ка му ні ка цыі. Зі мой гэ та зра біць скла да-
на. А вось да на ступ на га ацяп ляль на га 
се зо на ва да ў спа жыў цоў бу дзе.

Ула дзі мір Ана то лье віч з Ма ла дзе-
чан ска га ра ё на рас ка заў, што ў іх вёс-
цы пяць га доў та му за кры лі ма га зін. 
У на се ле ны пункт хо дзіць аў та кра ма. 
Але жы ха рам ха це ла ся б мець ста цы-
я нар ны ганд лё вы пункт. Гу бер на тар 
па тлу ма чыў, што кра мы ў сель скай 
мяс цо вас ці за кры ва юц ца па пры чы-
не іх не пры быт ко вас ці. Бу ды нак трэ ба 
ўтрым лі ваць, за бяс печ ваць ацяп лен-
нем, пла ціць за ка му наль ныя па слу гі, 
за ра бот ную пла ту пра даў цу. І тут перш 
за ўсё трэ ба пра ліч ваць эка на міч ную 
мэ та згод насць. Пен сі я нер за стаў ся не-
за да во ле ны, па абя цаў па скар дзіц ца ў 
вы шэй шыя ар га ні за цыі.

А вось ма ці з Ба ры са ва знай шла 
па ра зу мен не са стар шы нёй абл вы-
кан ка ма. Прад пры ем ства за трым лі вае 
ёй алі мен ты. Ча ты ры міль ё ны руб лёў, 
вя до ма ж, для жан чы ны, якая вы хоў-
вае дзя цей, — гро шы не ма лыя. Ды і 
спра ва не толь кі ў гэ тым. Алі мен ты ёй 
на ле жаць па за ко не. А за кон па ві нен 
вы кон вац ца.

Сяр гей Кан стан ці на віч з Дзяр жын-
ска ці ка віў ся, ча му ў до ме, які бу ду-
ец ца, знач на па вя лі чыў ся кошт квад-
рат на га мет ра жыл ля. Ся мён Ша пі ра 
да ру чыў ра за брац ца ў сі ту а цыі. Ра зам 
з тым ён па ве да міў, што кошт «квад-
ра та» бу дзе пра ве ра ны кант роль ны мі 
ор га на мі і ў ін шых но ва бу доў лях. Маг-
чы ма, для па вы шэн ня ца ны іс ну юць 

аб' ек тыў ныя пры чы ны. На прык лад, 
пра ве дзе ны ней кія да дат ко выя ра бо-
ты. Ка лі срод кі ад па вя да юць за тра там 
на бу даў ніц тва, то не аб ход ную су му 
ўсё ж трэ ба за пла ціць.

Але на Пят роў на з Ві лей кі па тэ ле-
фа на ва ла на конт ра мон ту да ро гі. Ся-
мён Ша пі ра на га даў, што ў ра ён ных 
га зе тах па яго да ру чэн ні рэ гу ляр на 
пуб лі ку юц ца гра фі кі ра мон ту да рог, 
ву ліц, пад' ез даў. У пер шую чар гу 
срод кі бу дуць на кі роў вац ца ту ды, дзе 
са мая скла да ная сі ту а цыя. «Ка лі мы 
пач нём да па ма гаць тым, хто да зва-
ніў ся да стар шы ні абл вы кан ка ма, то 
гэ та бу дзе ня пра віль на ў да чы нен ні 
лю дзей, якія не змаг лі гэ та га зра біць 
ці тра піць на пры ём з та кой жа прось-
бай», — ска заў гу бер на тар.

Ле тась у Мін скім аб лас ным вы ка-
наў чым ка мі тэ це прай шло 500 «пра-
мых лі ній». З гра фі кам іх пра вя дзен ня 
ў пер шым квар та ле гэ та га го да мож на 
азна ё міц ца на сай це Мі набл вы кан ка-
ма. Як па каз вае прак ты ка, фор ма та кіх 
зно сін з прад стаў ні ка мі аб лас ной ула-
ды вель мі за па тра ба ва ная ся род жы-
ха роў цэнт раль на га рэ гі ё на. На прык-
лад, толь кі 17 сту дзе ня на «пра мую 
лі нію» па сту пі ла больш як 30 зван коў, 
уся го ж гра ма дзя не спра ба ва лі да зва-
ніц ца 21 тыс. ра зоў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Блізкая ўладаБлізкая ўлада  ��  «КОШТ КВАД РАТ НА ГА МЕТ РА ЖЫЛ ЛЯ 
Ў НО ВА БУ ДОЎ ЛЯХ БУ ДЗЕ ПРА ВЕ РА НЫ»Ся мён ША ПІ РА:

Пад час апош няй «пра мой лі ніі» стар шы ня Мінск ага аб лас но га вы ка наў-
ча га ка мі тэ та Ся мён Ша пі ра пры няў 14 зван коў. Лю дзі звяр та лі ся па 
са мых роз ных пы тан нях. У пры ват нас ці, ме ха ні за тар з Мя дзель ска га 
ра ё на, які пра цуе ў рай аг ра сэр ві се, скар дзіў ся на за ро бак. «Як на та кія 
гро шы пра кар міць сям'ю: жон ку і два іх дзя цей?», — пы таў ся муж чы-
на. На яго дум ку, рас цэн кі па апла це пра цы не ад па вя да юць са праўд-
ным. Ра зам з тым у кі раў ні ка ар га ні за цыі зар пла та ў не каль кі ра зоў 
вы шэй шая, чым у прос тых пра цаў ні коў. Стар шы ня абл вы кан ка ма даў 
да ру чэн не ад па вед ным служ бам пра ве рыць сіс тэ му апла ты пра цы не 
толь кі ў спе цы я ліс таў сель гас прад пры ем ства, але і ў кі раў ні ка.

Наш фар матНаш фар мат  ��

ЭС ТА ФЕ ТА ПА ДА РУН КАЎ
Ад ра са та мі сё лет няй рэс пуб лі кан скай ак цыі «На шы дзе ці» ста лі ка ля 950 ты сяч ма лень кіх грамадзян

У РЭ СТА РА НЕ 
«ХУТ КА» 

НЕ ПА ВІН НА 
АЗНА ЧАЦЬ 

«НЯ ЯКАС НА»
Услед за шмат лі кі мі за 
апош ні час фак та мі ча-
со ва га спы нен ня дзей-
нас ці не ка то рых кра маў 
па ўсёй кра і не праз па-
ру шэн ні за ка на даў ства ў 
гэ ты сум ны спіс па тра пі-
лі два рэ ста ра ны хут ка га 
аб слу гоў ван ня «Гу дзіс».

Мі ніс тэр ства ганд лю за кры-
ла іх на сем дзён — ме на ві та 
столь кі ад ве дзе на на вы праў-
лен не вы яў ле ных хі баў. Ся род 
па ру шэн няў — ня пра віль ныя 
тэм пе ра тур ныя ўмо вы пры 
за хоў ван ні паў фаб ры ка таў, 
ад сут насць не аб ход на га аб-
ста ля ван ня і рыш тун ку, якія б 
за бяс печ ва лі іх якасць. Пра вер-
кі за свед чы лі ад сут насць дак-
лад най ін фар ма цыі пра та вар, 
фар маль ны кант роль якас ці і 
бяс пе кі пра дук цыі, вель мі вуз кі 
асар ты мент та ва раў ай чын ных 
вы твор цаў, а так са ма пра па но-
ву да про да жу пра тэр мі на ва-
ных та ва раў і страў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Звыш 7000 раз на стай ных свя точ ных ме ра пры ем стваў 
ад бы ло ся ў кра і не ў снеж ні 2014—сту дзе ні 2015 го да ў 
ме жах тра ды цый най рэс пуб лі кан скай даб ра чын най ак-
цыі «На шы дзе ці». На іх пра вя дзен не і на быц цё па да рун-
каў дзе цям вы дат ка ва на ў су куп нас ці 29,2 міль яр да бе-
ла рус кіх руб лёў (на 6 міль яр даў больш, чым ле тась).

У даб ра чын ным ма ра фо не, ад зна чыў на мес нік мі ніст ра аду ка-
цыі Бе ла ру сі Вік тар Як жык, не менш ак тыў на, чым у мі ну лыя га ды, 
пры ня лі ўдзел са мыя роз ныя ар га ні за цыі і ве дам ствы, прад стаў ні кі 
ор га наў мяс цо вай і рэс пуб лі кан скай ула ды, вя ду чых вы твор чых 
прад пры ем стваў, уста ноў бан каў скай сіс тэ мы, гра мад скіх ар га ні за-
цый. Па-ра ней ша му ад гу ка юц ца на па трэ бы дзя цей, якія апы ну лі ся 
ў скла да най жыц цё вай сі ту а цыі, і прос тыя гра ма дзя не — не абы-
яка выя бе ла ру сы тэ ле фа на ва лі на «га ра чую лі нію», каб да ве дац ца, 
дзе і якая кан крэт на да па мо га па трэб на, а так са ма пе ра да ва лі, у 
тым лі ку ана нім на, па да рун кі і па трэб ныя рэ чы ў дзі ця чыя да мы і 
са цы яль ныя пры тул кі ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны. Кож нае з ма са вых 
свя точ ных ме ра пры ем стваў, не за леж на ад маш та бу, за бяс печ ва лі 
пад трым кай дзя жур ныя ўра чы і бры га ды «хут кай да па мо гі» — але, 
на шчас це, па вод ле слоў га лоў на га пе ды ят ра Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя Ва лян ці ны Тру ха но віч, іх да па мо га ні ко му не спат рэ бі ла ся, 
і на ва год нія ды ка ляд ныя свя ты прай шлі без экс цэ саў.

Між ін шым, сё ле та афі цый ныя шэ фы і доб ра ах вот ныя па моч-
ні кі як ні ко лі ад каз на па ды шлі да вы ба ру па да рун каў, за га дзя 
ўзгад ніў шы з дзі ця чы мі да ма мі, са цы яль ны мі пры тул ка мі, шко ла-
мі-ін тэр на та мі, у чым ме на ві та яны і іх вы ха ван цы ад чу ва юць па-
трэ бу. Та му не дзі ва, што ў агуль най коль кас ці па да рун каў знач на 

вы рас ла до ля га джэ таў, кам п'ю тар ных пры лад, муль ты ме дый ных 
пры ста са ван няў, на огул су час най тэх ні кі. На ват на Га лоў най ёл цы 
кра і ны, гас ця мі якой ста лі больш за 2370 ма лень кіх бе ла ру саў і 
ўкра ін цаў, якія пра жы ва юць ця пер на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, дзе ці 
ўпер шы ню атры ма лі ў да да так да са лод ка га па да рун ка флэш-
носьбіт з пад бор кай ці ка вых ма тэ ры я лаў пра Бе ла русь.

«Ся род но вых доб рых па чы нан няў, якія, я спа дзя ю ся, ста нуць 
тра ды цы яй, — тое, што дзе ці, атры маў шы па да рун кі, не па кі ну лі 
без ува гі лю дзей па жы ло га ўзрос ту, ся род якіх шмат адзі но кіх, і 
ў сваю чар гу ства ры лі свя точ ны на строй для іх. Дзі ця чыя ва лан-
цёр скія атра ды з роз ных уста ноў і ар га ні за цый на ве да лі па мес цы 
жы хар ства ве тэ ра наў вай ны, ін ва лі даў, за слу жа ных пра цаў ні коў 

роз ных га лін, пе рад алі ім за га дзя пад рых та ва ныя па да рун кі і са-
мыя цёп лыя він ша ван ні, а так са ма зла дзі лі шмат лі кія свя точ ныя 
ме ра пры ем ствы ў да мах-ін тэр на тах для са ста рэ лых», — пад крэс-
ліў Вік тар Як жык. Ад ной з пры кмет ных па дзей у гэ тым кі рун ку, 
да рэ чы, стаў му зыч ны спек такль, які ў ме жах ві зі ту кі раў ні ка 
дзяр жа вы ар га ні за ва лі на пры кан цы снеж ня вуч ні Аст ра шыц ка-Га-
ра доц кай ся рэд няй шко лы для жы ха роў ста ліч на га до ма-ін тэр на та 
для пен сі я не раў і ін ва лі даў.

Яшчэ ад на з пры ем ных тэн дэн цый ця пе раш няй ак цыі «На шы 
дзе ці» — ма са вае ад крыц цё дзі ця чых да моў ся мей на га ты пу 
(ДДСТ). На пя рэ дад ні і пад час пра вя дзен ня сё лет ня га маш таб-
на га даб ра чын на га свя та бы ло ад кры та 14 ДДСТ у роз ных рэ-
гі ё нах кра і ны, лі та раль на па за ўчо ра гэ тая ліч ба акруг лі ла ся да 
15 — клю чы ад но ва га ка тэ джа ў Бы ха ве атры ма ла шмат дзет ная 
сям'я Шуш ла ко вых. А гэ та зна чыць, што яшчэ не каль кі дзя сят каў 
дзя цей тра пі лі з ка зён ных сцен ін тэр на тных уста ноў ва ўтуль ную 
ат мас фе ру хат няй цеп лы ні.

І яшчэ ад на па зі тыў ная дэ таль — ня гле дзя чы на вы зна ча ныя 
тэр мі ны (з 12 снеж ня па 11 сту дзе ня), у рэс пуб лі кан скай даб ра-
чын най ак цыі «На шы дзе ці» не бы ла па стаў ле на кроп ка ў апош ні 
яе «афі цый ны» дзень. Бо мно гія ўдзель ні кі пра цяг ва лі да рыць свя-
та дзе цям і на ста ры Но вы год, і паз ней, імк ну чы ся, каб без ува гі, 
да па мо гі і пад трым кі, без лю бо ві і кло па ту не за ста лі ся ні вод ны 
дзі ця чы дом-ін тэр нат і баль ні ца, дзі ця чы дом ся мей на га ты пу, 
апя кун ская і пры ём ная сям'я... А ці не гэ та га лоў нае?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

Раз мо вы пра тое, што трэ ба жорст-
ка спы няць арэн ду «са цы яль ных» 
ква тэр, вя лі ся ўжо не пер шы год. 
Яшчэ год та му па Мін ску гу ля ла па-
га лос ка, што пу жа ла кан фіс ка цы яй 
ма ё мас ці тых дзял коў, якія па бу-
да ва лі ква тэ ры з вы ка ры стан нем 
іль гот ных крэ ды таў і вы ка рыс тоў-
ва юць гэ тае па мяш кан не дзе ля да-
дат ко ва га за роб ку. По тым сі ту а цыя 
з арэн дай па доб на га жыл ля су па-
ко і ла ся, бо ста ла зра зу ме ла, што 
ква тэ ру пры та кім па ру шэн ні ні хто ў 
гас па да ра не за бя рэ. А штра фы бы-
лі не вя лі кія — пры нам сі, па куль...

Учо ра на На цы я наль ным пра ва вым 
ін тэр нэт-пар та ле pravo.by бы лі апуб лі ка-
ва ны па праў кі ў Ад мі ніст ра цый най ко дэкс 
пад № 243-З. Там іс нуе ар ты кул 23.86 пад 
наз вай «Па ру шэн не па рад ку пра да стаў-
лен ня жы лых па мяш кан няў, па бу да ва ных 
(рэ кан стру я ва ных) або на бы тых з пры-

цяг нен нем іль гот на га крэ ды ту, па да га-
во ры най му або арэн ды». Там, у пры ват-
нас ці га во рыц ца, што «Пра да стаў лен не 
гра ма дзя ні нам жы ло га па мяш кан ня (яго 
част кі), па бу да ва на га (рэ кан стру я ва на га) 
або на бы та га з пры цяг нен нем іль гот на га 
крэ ды ту, па да га во ры най му жы ло га па-
мяш кан ня пры ват на га жыл лё ва га фон ду 
або па да га во ры арэн ды жы ло га па мяш-
кан ня да поў на га па га шэн ня льгот на га 
крэ ды ту без да зво лу ад па вед на га мяс-
цо ва га вы ка наў ча га і рас па рад ча га ор га-
на, ка лі ў ад па вед нас ці з за ка на даў чы мі 

ак та мі па трэ бен та кі да звол, — цяг не на-
кла дан не штра фу ў па ме ры ад ча ты рох 
да трыц ца ці ба за вых ве лі чынь.

Атрым лі ва ец ца, што ця пер штра фы 
за па доб нае па ру шэн не бу дуць ва гац ца 
ад 720 ты сяч да 5 млн 400 ты сяч руб лёў. 
Кры ху ні жэй у да ку мен це га во рыц ца, што 
за тое ж дзе ян не, учы не нае паў тор на 
на пра ця гу ад на го го да пас ля на кла-
дан ня ад мі ніст ра цый на га спаг нан ня, 
па ме ры штра фу іс тот на па вя ліч ва юц-
ца і бу дуць скла даць ужо ад 30 да 50 
ба за вых ве лі чынь. А гэ та ўжо — ад 5 да 
9 млн руб лёў.

Ка лі ўваж лі ва па чы таць вы шэй на зва-
ны да ку мент, то ста не зра зу ме ла, што 
ка раць руб лём ця пер бу дуць не толь кі за 
зда чу ўсёй «іль гот най» ква тэ ры, але за-
ба ро не на сён ня і за раб ляць на яе част цы 
(пры зда чы па коя) да поў на га па га шэн ня 
за па зы ча нас ці па льгот ным крэ ды це.

Сяр гей КУР КАЧ

�

На слыху!На слыху!  ��

НЕ КАН ФІС КУ ЮЦЬ, АЛЕ АШТРАФУЮЦЬ
Зда ча «льгот най» ква тэ ры мо жа каш та ваць яе ўла даль ні ку да 5,4 млн руб лёў

СітуацыяСітуацыя  ��

Ка бі ну за сы па ла со дай
Ка ля шас ці га дзін ра ні цы ві да воч ца па ве да міў па тэ ле фо не 
«101» пра да рож на-транс парт нае зда рэн не па блі зу вёс кі 
Чар цяж на тра се Мінск — Ві цебск. Ка бі ну па цяр пе ла га гру-
за ві ка за сы па ла мя ха мі з ця га ча, з якім ён су тык нуў ся.

У ава рыю па тра пі лі ся дзель ны ця гач «Рэ но» і гру за вы аў та-
ма біль «Мер се дэс» — ад бы ло ся іх ба ка вое су тык нен не. Ця гач 
пе ра во зіў со ду ў мя хах, які мі і за сы па ла ка бі ну гру за ві ка. Унут-
ры транс парт на га срод ку ака заў ся за бла кі ра ва ным кі роў ца. 
Вы ра та валь ні кам да вя ло ся на па чат ку рас чы шчаць мес ца ад 
хі міч на га рэ чы ва для до сту пу да ка бі ны, каб мож на бы ло да-
стаць кі роў цу 1984 го да на ра джэн ня. Са шмат лі кі мі траў ма мі ён 
быў шпі та лі за ва ны, кі роў ца ся дзель на га ця га ча не па цяр пеў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«ЗА ЛА ТАЯ» РЫБ КА
Не за кон ны ўлоў абяр нуў ся для бра кань 'е раў шмат міль-
ён ным штра фам.

Па ру шаль ні каў за тры ма лі ў Ка рэ ліц кім ра ё не пас ля та го, як з 
да па мо гай элект ра ўста ноў кі яны зда бы лі адзі нац цаць плат ві чак, 
два шчу пач кі, дзве гус цер кі, га лаў ня і вер ха вод ку. Уво гу ле ры ба 
не за ва жы ла і паў та ра кі ла гра ма, ад нак іс нуе ме то ды ка раз лі ку 
пры чы не най шко ды ў пе ры яд не рас ту. Дык вось яна бы ла ацэ-
не на ў 9,5 міль ё на руб лёў, што ква лі фі ку ец ца за ка на даў ствам 
як буй ны па мер. Пры чым, толь кі кам пен са цы яй гэ тай шко ды 
па ка ран не двух бра кань 'е раў не аб ме жа ва ла ся. Суд пры га ва рыў 
кож на га з іх да штра фу ў па ме ры 30 міль ё наў руб лёў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
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