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Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візітам у Расійскай Федэрацыі. Аб гэтым карэспандэнту
БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.
У Краснай Паляне 23 студзеня адбылася сустрэча Аляксандра
Лукашэнкі з Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі Дзмітрыем Мядзведзевым.
У ходзе гутаркі абмеркаваны пытанні беларуска-расійскага супрацоўніцтва, у тым ліку двухбаковых гандлёва-эканамічных адносін,
умацавання Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, развіцця ўзаемадзеяння ў рамках Адзінай эканамічнай прасторы, сумеснага рэагавання
на сучасныя выклікі і пагрозы, а таксама іншая актуальная праблематыка двухбаковага і міжнароднага парадку дня.
Прэзідэнт Беларусі асабліва адзначыў, што даверны дыялог, які
ўстанавіўся паміж кіраўніцтвам дзвюх краін, садзейнічаў вырашэнню
ў канцы 2011 года шэрагу важнейшых пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва, у тым ліку ў сферы энергетыкі. Беларускі бок гатовы
да падтрымання і развіцця дасягнутага ўзроўню канструктыўнага
дыялога, накіраванага на рэалізацыю знакавых для дзвюх краін дамоўленасцяў на вышэйшым узроўні.
У час візіту запланаваны сустрэчы Прэзідэнта Беларусі з прадстаўнікамі палітычных і дзелавых колаў Расійскай Федэрацыі.
Аляксандр Лукашэнка сумесціць сваё знаходжанне ў Сочы з кароткатэрміновым водпускам.

Родная газета на роднай мове
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25 студзеня —
Таццянін дзень

Б

ЕЛАРУСКІМ студэнтам, без
перабольшання, моцна пашанцавала: у іх ёсць два Дні студэнта. Адзін, афіцыйны, адзначаецца
штогод 17 лістапада. Але ёсць яшчэ
і неафіцыйнае свята — Таццянін
дзень, не менш любімая падстава
ад душы павесяліцца і павіншаваць адзін аднаго. Тым больш што
зімовая сесія ўжо завершана... І наўрад ці хтосьці з моладзі звязвае гэты дзень з заснаваннем Маскоўскага ўніверсітэта. Затое ўсе студэнты ведаюць, што святая Таццяна
з'яўляецца апякункай студэнцтва.
У Беларусі Таццянін дзень будзе
святкаваць сёлета больш як 450
тысяч студэнтаў 55 ВНУ. 96 тысяч
студэнтаў-першакурснікаў адзначаць свята ўпершыню.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Святлана Гедроіць, Аліна Мазнікава і Юлія Матач (на фотаздымку) —
студэнткі-пяцікурсніцы Беларускага
нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, будучыя менеджары-эканамісты.
Наперадзе ў іх пераддыпломная практыка, дзяржаўныя іспыты і абарона
дыплома. Няхай святая Таццяна — нябесная заступніца студэнцтва — дапамагае ім у дасягненні жаданай мары.

МЕСЦА Ў СТУДЭНЦКІМ ІНТЭРНАЦЕ
МАЮЦЬ ДЗВЕ ТРЭЦІ З ТЫХ,
ХТО МАЕ ПАТРЭБУ
Паводле звестак Белстата, больш як
палова ўсіх студэнтаў (53%) навучаюцца ў
сталічных ВНУ. Кожны трэці студэнт — за
кошт сродкаў бюджэту, 64% усіх студэнтаў
самі аплачваюць навучанне, і толькі 2%
навучаюцца за кошт сродкаў арганізацый.
У дзяржаўных ВНУ на бюджэтнай аснове навучаецца каля 40% студэнтаў гэтых
устаноў, адпаведна 60% атрымліваюць
вышэйшую адукацыю за ўласныя сродкі. Студэнты дзённай формы навучання
атрымліваюць стыпендыю, карыстаюцца
правам кампенсацыі за праезд на транспарце, могуць прэтэндаваць на месца ў
студэнцкім інтэрнаце.
На пачатак бягучага навучальнага года стыпендыю атрымліваў кожны другі
студэнт. З 1 студзеня 2012 года памеры вучэбных стыпендый студэнтам ВНУ
складаюць у залежнасці ад паспяховасці
ад 376 да 601,6 тысячы рублёў. Больш за
палову студэнтаў (56%) дзённай формы

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

як хацела ся б. Таму менаві та на дзяржаве ляжыць асаблівая адказнасць за
тое, каб, воб раз на ка жу чы, вяр нуць
вёсцы даўгі.

Працоўныя пенсіі ў лютым у выніку пераразліку павялічацца ў сярэднім на 24%. Гэта
павышэнне адчуюць на сабе звыш 2,4 млн чалавек. Сярэдні памер працоўнай пенсіі па ўзросце
складзе прыблізна 1 млн 252 тыс. руб.
Як заявіла намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валянціна Каралёва, у адпаведнасці
з указам № 35 ад 16 студзеня 2012 года «Аб павышэнні пенсій», пераразлікі працоўных пенсій у сувязі
з ростам сярэдняй заработнай платы работнікаў у
рэспубліцы ў 2012 годзе будуць ажыццяўляцца штоквартальна. Што тычыцца першага пераразліку, то
ён будзе праведзены з 1 лютага, зыходзячы з сярэдняй заработнай платы работнікаў у рэспубліцы за ІV
квартал 2011 года (па звестках Нацстата, яна склала
2 млн. 543 тыс. руб.).
З 1 лютага таксама адбудзецца чарговы пераразлік мінімальных працоўных і сацыяльных пенсій,
надбавак і павышэнняў да пенсій у сувязі са змяненнем бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім
на душу насельніцтва (БПМ).



Штогод пагалоўе буйной рагатай
жывёлы на ўласных падворках
грамадзян скарачаецца на 10—15%.
За апошнія 15 гадоў колькасць кароў
зменшылася больш чым у 4 разы.
За аналагічны перыяд колькасць
працаздольных грамадзян,
занятых у аграрным сектары,
скарацілася больш чым у 3 разы.
На ўласных падворках вырабляецца трэцяя частка аб'ёму ўсёй сельгаспрадукцыі.

Трымаць ці не трымаць гаспадарку — справа
добраахвотная, тут ніякіх прымусовых захадаў быць
не павінна. Але неабходна стварыць чалавеку такія
ўмовы для жыцця і працы, каб ён сам захацеў абзавесціся чымсьці, акрамя дома.
Працяг тэмы на
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1 долар ЗША..............8 350,00
1 еўра .......................10 870,00
1 латвійскі лат .........15 578,36
1 літоўскі літ............... 3 148,80

А П О Ш Н Я Я
І Н Ф А Р М А Ц Ы Я
С У Т А К

У СТАЛІЦЫ З'ЯВІЛАСЯ ПЕРШАЯ
СНЕГАПЛАВІЛЬНАЯ МАШЫНА

1 чэшская крона ............... 429,69
1 польскі злоты ............. 2 542,48
1 расійскі рубель .............270,00
1 украінская грыўня .... ..1 039,20

БЕЛАРУСАМ НЕ ПРЫВЫКАЦЬ ПАПАРАЦЬ
ШУКАЦЬ
Толькі на гэты раз нагода аказалася не вельмі прыемнай:
раслін, якім пагражае знікненне на тэрыторыі нашай краіны,
стала больш. Спіс, зацверджаны Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя ў 2004 годзе, папоўнілі
6 відаў грыбоў і 13 відаў раслін.
— Некаторыя з іх упершыню знойдзены на тэрыторыі Беларусі.
Гэта разнавіднасці папараці: шматраднік Браўна, шматраднік шыпаваты, касцянец чорны. Апошні, напрыклад, сустракаецца у Карпатах,
Міжземнамор'і, на Каўказе і Цянь-Шані, — расказала галоўны спецыяліст аддзела біялагічнай разнастайнасці Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Ксенія Панцялей.
Акрамя таго, у спіс увайшлі расліны, якія раней лічыліся страчанымі і былі зноў знойдзены толькі нядаўна, і расліны, што падлягаюць ахове ў адпаведнасці з міжнароднымі канвенцыямі, а таксама
пераводзяцца са спіса прафілактычнай аховы Чырвонай кнігі.
Ганна ГАРУСТОВІЧ.

ХАБАР... ПСІХІЯТРАМ
Некаторыя факты хабарніцтва, зафіксаваныя на Віцебшчыне, здзіўляюць памерамі хабару. І тым, каму і за што яго спрабуюць даць.
У прыватнасці, летась у кастрычніку супрацоўнікамі міліцыі
быў затрыманы грамадзянін К., які падбухторваў жыхара Віцебска да дачы хабару ў суме 60 тысяч долараў ЗША за вырашэнне пытання аб спыненні крымінальнай справы службовым
асобам. І атрымаў аў тамабіль «Мерседэс Бенц ML 350», 2009
года выпуску.
Дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства грамадзянін
В. за спрыяльнае вырашэнне пытання па водпуску мінеральных
угнаенняў атрымаў у якасці хабару будаўнічыя матэрыялы на суму
17,6 мільёна рублёў.
Летась у сакавіку быў затрыманы грамадзянін, які падбухторваў
жыхарку Віцебска да дачы хабару ў памеры 10 тысяч долараў ЗША
службовым асобам установы аховы здароўя «Віцебская абласная
клінічная псіхіятрычная бальніца» — за спрыяльнае вырашэнне
пытання аб прызнанні яе сына недзеяздольным. Судом Кастрычніцкага раёна Віцебска грамадзянін асуджаны да двух гадоў абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову адкрытага
тыпу і штрафу ў памеры 35 мільёнаў рублёў.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

КУРСЫ ЗАМЕЖНЫХ ВАЛЮТ
ДЛЯ БЕЗНАЯЎНЫХ РАЗЛІКАЎ

ЦЭНТРАБАНК РФ

USD .......................30,8752
10 UAH ..................38,4331
10000 BYR ............37,0651
EUR .......................40,1872

Акрамя таго, у лютым непрацу ю чыя пенсі яне ры ва ўзросце 75 гадоў і ста рэй атрыма юць
да пен сіі дзве да дат ко выя мэ та выя да пла ты:
студзень скую і лю таў скую (гэтая да пла та да
пен сіі будзе вы плач вац ца што ме сяц не пра цую чым пен сі я не рам ва ўзрос це 75 га доў і старэйшым). Па мер да пла ты ў студзе ні скла дзе
ад па ведна 107 тыс. 770 руб. і 143 тыс. 700 руб.
У да лей шым гэ ты па мер будзе ка рэк та вац ца
ў за лежнас ці ад велі чы ні мі ні мальна га паме ру
пен сіі па ўзросце.
У цэлым, падкрэсліла намеснік міністра, тэмпы
росту пенсій у краіне супастаўныя з тэмпамі росту
заработнай платы, а суадносіны сярэдняй пенсіі
па ўзросце і сярэдняй заработнай платы перавышаюць 40%.
Другі пераразлік пенсій адбудзецца з 1 мая.
Пенсіі будуць пераразлічаны, зыходзячы з сярэдняй заработнай платы работнікаў у рэспубліцы за
І квартал 2012 года.
Святлана БУСЬКО.

Раніцай у Слуцку ў выніку выхаду са строю сеткавай помпы
адбылося вымушанае спыненне цепламеханічнага абсталявання на Слуцкай міні-ЦЭЦ філіяла «Слуцкія электрычныя сеткі»
РУП «Мінскэнерга».
Паводле інфармацыі Мінскага абласнога ўпраўлення МНС, без
цеплазабеспячэння і гарачага водазабеспячэння засталіся: Слуцкая
цэнтральная раённая бальніца (731 стацыянарны хворы), аддзяленне для цяжарных, парадзіх і дзяцей (50 парадзіх, 26 дзетак), 13
дзіцячых дашкольных устаноў, 7 школ, 171 прыватны і 22 шматкватэрныя жылыя дамы, 10 іншых камунальна-бытавых абанентаў. На
той момант тэмпература навакольнага асяроддзя складала мінус
шэсць градусаў, тэмпература ў памяшканнях адключаных аб'ектаў
— не ніжэй за плюс 21 градус (падзенне тэмпературы складала 2-3
градусы ў гадзіну). Цеплазабеспячэнне і гарачае водазабеспячэнне
было адноўлена праз 2 гадзіны 15 хвілін пасля здарэння.
Сяргей РАСОЛЬКА.

А ЧАМУ Б НЕ КРАСЦІ?
Кладаўшчыца, аграном і шафёр СВК «Дварэцкі» (Лунінецкі
раён) укралі са склада гаспадаркі 4 тоны ячменю. Збожжа вывез
вадзіцель і схаваў у знаёмага. А самае цікавае, што калі на складзе
правялі рэвізію, то знайшлі 114 тон няўлічанага збожжа коштам
91 млн рублёў.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.
Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

ПРА ЛЬГОТЫ, АПЯКУНСТВА І САЦЫЯЛЬНЫЯ ПАСЛУГІ...

М

УСТАНОЎЛЕНЫЯ

навучання — іншагароднія. На пачатак
бягучага года ў студэнцкіх інтэрнатах пражывалі каля 82 тысяч студэнтаў дзённай
формы навучання, або дзве трэці ад тых,
хто мае патрэбу.
Большасць беларускіх студэнтаў (82%)
— маладыя людзі ва ўзросце ад 17 да 24
гадоў. Колькасць дзяўчат у студэнцкім
асяроддзі пераважае (59%). Колькасць
за меж ных гра ма дзян ся род студэн таў
бе ла рус кіх ВНУ пе ра вы шае 11 ты сяч
чалавек.
У 2010 годзе па колькасці студэнтаў
у раз ліку на 10 тысяч насельніц тва (467
чалавек) Бе ларусь сярод кра ін СНД саступала толькі Расіі (493 чалавекі), але
ў той жа час апярэджвала такія развітыя
дзяр жа вы, як Нар ве гія (454 ча ла ве кі),
Аўстрыя (368 чалавек), Японія (306 чалавек), Італія (334 чалавекі) і Германія
(298 чалавек).
Надзея НІКАЛАЕВА.

Працоўныя пенсіі павялічацца на 24%

Зваротная
сувязь

Ні для каго не сакрэт, што сёння ўласныя падсобныя гаспадаркі з'яўляюцца сур'ёзнай падмогай для
кожнай сям'і ў вырашэнні матэрыяльных праблем.
З цяжкасцю ўяўляецца, як вясковыя жыхары могуць
бегаць у краму па цыбулю, моркву ці бульбу. Уласная
гаспадарка арганічна «ўплецена» ў сялянскі побыт,
яна — стрыжань вёскі, аснова яе ўкладу, які фарміраваўся стагоддзямі. Але сялянская праца не можа
бясконца быць Сізіфавай: калі ты ўвесь час штурхаеш камень угору, а ён усё роўна коціцца назад.
Яна павінна ўзнагароджвацца вынікамі і выручкай...
Калі гэты важны складнік вясковага жыцця не будзе
падтрымлівацца на дзяржаўным узроўні і на ўзроўні
мясцовай улады, калі ў людзей не будзе магчымасці
атрымаць кармы, месцы для выпасу, сенажаці —
падсобныя гаспадаркі прыйдуць у заняпад.

ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

У СЛУЦКУ СПЫНІЛАСЯ МІНІ-ЦЭЦ

Быць ці не быць
падсобным гаспадаркам

Жыхар г. Узда Уладзімір Міхед
апрацоўвае прысядзібны ўчастак.

А

Устаноўку прывезлі з Польшчы. Праўда, пакуль у арэнду і
толькі на месяц. Яна можа «знішчыць» 60 тон снегу за адну
гадзіну. Набыць снегаплавільную машыну для сталіцы абяцаюць у наступным годзе.
Неабходнасць плавіць прыбраны з вуліц снег, а не везці яго за
горад, існуе ў Мінску даўно.
— Самазвалы, якія штогод вывозяць з горада снег, разбіваюць
дарогі, забруджваюць паветра выхлапамі. Снежныя звалкі, якія
атрымоўваюцца за зіму — таксама рэч не надта прыемная, — адзначыў дырэктар УП «Рэмаўтадар» Партызанскага раёна Алег
Новікаў. Менавіта на базе гэтага прадпрыемства з 1 лютага пачне
працаваць снегаплавільная машына.
Утылізаваць снег такім чынам выгадна як з экалагічнага пункту
гледжання, так і з эканамічнага. Чаму ж тады ўстаноўку ўзялі толькі
ў арэнду, а не набылі ў пастаяннае карыстанне?
— Кантрактам па яе набыцці мы пачалі займацца яшчэ восенню. Але
першы зімовы месяц снегам не парадаваў, таму прыйшлося засумнявацца ў неабходнасці купляць машыну сёлета. Рэалізацыя гэтага кантракта адкладзена да наступнага года, — паведаміў Алег Новікаў.
Між тым, у прадпрыемстве «Гаррэмаўтадар» Мінгарвыканкама адзначаюць, што для перапрацоўкі ўсяго снегу, які вывозіцца
з мінскіх вуліц, для кожнага са сталічных раёнаў патрэбна набыць
мінімум дзве снегаплавільныя машыны.

Уласнае ці
дзяржаўнае?

З зямлі пачы наецца калі не ўсё, то
мно гае. Кож ны вяс ко вец — хо ча ён
та го ці не — на ёй стаіць, яе апрацоўвае, з яе жыве. Жыве не так багата,
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ШЫРОКАЮ ДАРОГАЮ
НА ШЛЯХУ БЕЛАРУСКАІНДЫЙСКАГА СУПРАЦОЎНІЦТВА
ТОЛЬКІ АДЗІН БАР'ЕР —
НЕДАХОП ІНФАРМАЦЫІ
Традыцыйныя сферы супрацоўніцтва Беларусі ды Індыі — фармацэўтыка і ІT (інфармацыйныя тэхналогіі). Нядаўна ў айчынным Парку
высокіх тэхналогій пры падтрымцы
індыйскай кампаніі CDAC быў адкрыты вучэбны цэнтр. «Падрыхтавана ўжо больш за 700 трэнераў і
прафесіяналаў у галіне перадавых інфармацыйных тэхналогій»,
— зазначае пасол Індыі ў Беларусі Манодж Кумар Бхарці. Ён
чакае, што супрацоўніцтва з кампаніяй CDAC у найбліжэйшы час
будзе ўмацоўвацца. З'яўляюцца прыкметнымі таксама сумесныя
праекты ў галіне энергетыкі. Абсталяванне для будаўніцтва гродзенскай ЦЭЦ-2, напрыклад, пастаўляла менавіта індыйская кампанія. «Пад гэты праект індыйскі ўрад адкрыў крэдытную лінію на
56 млн долараў ЗША», — праінфармаваў спадар Бхарці. Кіраўнік
дыпламатычнай місіі бачыць перспектыву ў супрацоўніцтва дзвюх
краін у перапрацоўцы сельскагаспадарчай прадукцыі, малочнай
прамысловасці.
— Хоць Беларусь і Індыя традыцыйна мелі блізкія сяброўскія адносіны, у цяперашні час, я лічу, двухбаковыя стасункі могуць пачаць
рух па больш шырокай дарозе, — перакананы дыпламат. — У нас
ёсць амаль усе механізмы супрацоўніцтва для больш хуткага і глыбокага развіцця адносін ва ўсіх сферах, асабліва ў эканоміцы.
Індыйскія кампаніі, якія дагэтуль лічылі Беларусь малым рынкам, цяпер могуць атрымаць велізарную выгаду ад Мытнага саюза, які дае выхад на рынак у 170 млн чалавек, акцэнтуе пасол.
Адзінай перашкодай да таго, каб цесныя адносіны перараслі ва
ўстойлівае эканамічнае супрацоўніцтва, застаецца, на яго думку,
недахоп інфармацыі ў бакоў адзін пра аднаго.
Індыя, буйны спажывальнік беларускіх калійных угнаенняў,
ужо выказала гатоўнасць набыць акцыі «Беларуськалія». Сумы
і маштабы патэнцыйнай здзелкі не ўдакладняюцца. «Гэта будзе
залежаць таксама і ад таго, якую колькасць акцый гатовы прапанаваць беларускі ўрад», — адзначыў кіраўнік індыйскай дыпмісіі.
Перамовы, як паведаміў пасол, працягваюцца, рашэнне пакуль
не прынятае: «Індыя выказала сваю гатоўнасць і свой інтарэс да
набыцця акцый «Беларуськалія». Цяпер справа за ўрадам Беларусі — ці выкажуць яны жаданне».
Калійны гігант — не адзіны аб'ект інтарэсу для індыйскіх інвестыцый. Манодж Кумар Бхарці назірае тут вялікі патэнцыял для
ўкладанняў: «Я наведваў мноства прадпрыемстваў, якія маюць
патрэбу ў мадэрнізацыі. Індыя тут можа быць карыснай». Аднак
ад згадвання канкрэтных сум і прадпрыемстваў устрымліваецца:
інвеставаць, маўляў, будуць прадстаўнікі прыватнага сектара, а
не ўрад, і ўсё залежыць ад іх інтарэсу. Кіраўнік дыпламатычнага
прадстаўніцтва акцэнтуе, што менавіта прыватны капітал стаў у
Індыі рухавіком прамысловага развіцця і менавіта прыватны капітал мае досвед і сродкі для інвеставання за мяжой.
Двухбаковыя адносіны заўжды грунтуюцца найперш на эканоміцы, але культурнаму супрацоўніцтву надаецца не менш увагі. Спадар Бхарці прапануе стварыць індыйскі культурны цэнтр у Мінску.
Ён плануе таксама арганізаваць візіты індыйскіх кінапрадзюсараў
і рэжысёраў у Беларусь. Кіраўнік дыпламатычнай місіі мяркуе, што
такія захады дапамогуць павялічыць паток індыйскіх турыстаў у Беларусь, які сёння, трэба прызнаць, не надта вялікі. Адной з ключавых
прычын пасол лічыць зноў жа недахоп інфармацыі ў абодвух бакоў.
Таму запоўніць наяўныя прабелы — зараз асноўная задача.

СТУДЗЕНЯ 2012 г.
СЕРАДА

Ы атрымалі ліст ад свайго пастаяннага падпісчыка А.М. Белага з пас. Крупскі Крупскага р-на,
у якім ён просіць патлумачыць яму
некаторыя пытанні. У прыватнасці, ён цікавіцца наступным: «У мяне ў вёсцы жыве састарэлы бацька
1930 г.н. і сястра, інвалід з дзяцінства
1-й групы, 1954 г.н. Растлумачыце,
калі ласка, якія льготы яны маюць?
За сяст рой за ма ца ва ны апя кун.
Што ўваходзіць у правы і абавязкі
апекуна? Што павінен выконваць
сацработнік, замацаваны за састарэлым бацькам, якія яго правы і
абавязкі?»
Мы звярнуліся ў Камітэт па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне
Мінаблвыканкама і атрымалі адказ.
Думаем, ён будзе цікавы і іншым
чытачам, якія знаходзяцца ў падобнай жыццёвай сітуацыі.

Ільготы для інвалідаў
1-й групы
У адпаведнасці з Законам РБ «Аб
дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый
грамадзян», інваліды 1-й групы (акрамя асоб, інваліднасць якіх наступіла ў
выніку супрацьпраўных дзеянняў або па
прычыне алкагольнага, наркатычнага,
таксічнага ап'янення, членашкодніцтва)
маюць права на:
— 90-працэнтную зніжку з кошту лекавых сродкаў, што выдаюцца па рэцэптах урачоў у межах пераліку асноўных
лекавых сродкаў (а з хірургічнымі за-

хворваннямі — таксама перавязачных
матэрыялаў);
— бясплатны выраб і рамонт зубных
пратэзаў (за выключэннем пратэзаў з
каштоўных металаў, металаакрылатаў,
металакерамікі і фарфору, а таксама
нанясення пакрыцця з нітрыд-тытану)
у дзяржарганізацыях аховы здароўя па
месцы жыхарства, а таксама права на забеспячэнне іншымі тэхнічнымі сродкамі
сацыяльнай рэабілітацыі ў адпаведнасці
з Дзяржаўным рэестрам тэхнічных сродкаў сацыяльнай рэабілітацыі;
— бясплатны праезд на ўсіх відах гарадскога пасажырскага транспарту (акрамя таксі) незалежна ад месца жыхарства,
а тым, хто пражывае ў сельскай мясцовасці — таксама на аўтамабільным транспарце агульнага карыстання рэгулярных
міжгародніх зносін у межах адміністрацыйнага раёна па месцы жыхарства;
— бясплатны праезд на чыгуначным,
водным і аў тамабільным пасажырскім
транспарце агульнага карыстання рэгулярных прыгарадных зносін (акрамя
таксі). Ільготы па праездзе таксама прадастаўляюцца асобе, якая суправаджае
інваліда 1-й групы.
Непрацуючыя інваліды 1-й групы маюць права на першачарговае бясплатнае
санаторна-курортнае лячэнне або аздараўленне (не больш за адзін раз на два
гады). Пры неабходнасці суправаджэння інваліда (пацверджанай заключэннем
УКК) асоба, якая яго суправаджае, забяспечваецца пуцёўкай на санаторнакурортнае лячэнне або аздараўленне
бясплатна (без лячэння).

Акрамя таго, інваліды 1-й групы, якія не
маюць працаздольных членаў сям'і, абавязаных па закону іх утрымліваць, і якія
пражываюць адны або толькі з інвалідамі
1 або 2 групы і (або) з непрацуючымі пенсіянерамі, маюць права на 50-працэнтныя
зніжкі з платы за тэхабслугоўванне і (або)
карыстанне жылым памяшканнем у межах 20 кв.м. агульнай плошчы займаемага жылога памяшкання, за камунальныя
паслугі па вызначаных заканадаўствам
тарыфах у межах зацверджаных нормаў
спажывання, а тыя, хто пражываюць у
дамах без цэнтральнага ацяплення — за
паліва (у межах нормаў, вызначаных для
продажу насельніцтву).
Грамадзяне, якія знаходзяцца на пенсіі па ўзросце на агульных падставах і
якія не маюць інваліднасці, права на льготы не маюць.

Правы і абавязкі
апекуна
Паводле Кодэкса РБ аб шлюбе і сям'і,
апекуны з'яўляюцца законнымі прадстаўнікамі падапечных і ажыццяўляюць ад іх імя і
ў іх інтарэсах усе неабходныя здзелкі. Апекуны абавязаны клапаціцца пра ўтрыманне асоб, якія знаходзяцца пад іх апекай,
ствараць ім неабходныя бытавыя ўмовы,
забяспечваць іх доглядам і лячэннем, абараняць іх правы і законныя інтарэсы.
Апекуны над недзеяздольнымі асобамі з прычыны іх душэўнай хваробы
або слабога розуму абавязаны, акрамя
таго, сачыць за ажыццяўленнем над падапечнымі пастаяннага медыцынскага
нагляду.

Апякун не мае права без папярэдняга дазволу органа апекі і папячыцельства ажыццяўляць здзелкі па адчужэнні,
у тым ліку па абмене і дарэнні маёмасці
падапечнага, здачы яе ў арэнду, бязвыплатнае карыстанне або ў заклад;
а таксама здзелкі, якія цягнуць адмову
ад правоў, што належаць падапечнаму,
падзел яго маёмасці або вылучэнне з яе
доляў, а таксама любыя іншыя здзелкі,
якія цягнуць змяншэнне маёмасці падапечнага.
Апекуны не абавязаны ўтрымліваць
падапечных за кошт уласных сродкаў.

Абавязкі сацыяльнага
работніка
Сацыяльны работнік:
— выяўляе адзінокіх састарэлых і
непрацаздольных грамадзян, якія пражываюць у зоне абслугоўвання і маюць
патрэбу ў сацыяльнай падтрымцы;
— інфармуе іх аб відах паслуг, што
аказваюцца ўстановамі сацыяльнага абслугоўвання;
— дастаўляе на дом прадукты харчавання, медыкаменты, прамысловыя і
іншыя неабходныя тавары, аплачвае камунальныя паслугі;
— дапамагае ў прыборцы памяшканняў, здачы рэчаў у рамонт, хімчыстку,
пральню;
— аказвае садзейнічанне ў арганізацыі рамонту жылога памяшкання, апрацоўцы прысядзібнага ўчастка, забеспячэння палівам, рытуальных паслуг;
— аказвае даўрачэбную дапамогу.
Святлана БУСЬКО.

