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Што ро біць жыц цё ў аг ра га рад ку яшчэ 
больш пры ваб ным? Аб гэ тым да ве да лі ся 
ўдзель ні кі се мі на ра, што прай шоў 
у Ві цеб скім ра ё не. На яго за пра сі лі 
абран ні каў, стар шынь Са ве таў дэ пу та таў 
пер ша сна га ўзроў ню, якія аб мяр коў ва лі 
ра бо ту ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня і 
са ма кі ра ван ня па вы ра шэн ні пы тан няў 
жыц це за бес пя чэн ня на сель ніц тва. 
І ў вы ка нан ні са цы яль ных стан дар таў 
у ра ё не, а кан крэт на ў Ва ро наў скім 
сель са ве це, мно гае зроб ле на. Тут мож на 
мно га му на ву чыц ца. На прык лад, во пы ту 
без да та цый най ра бо ты, ака зан ню па слуг 
на сель ніц тву, доб ра ўпа рад ка ван ню 
тэ ры то рый...

НА ВА СЕЛ ЛІ 
НА БЫ ЛЫМ ПО ЛІ

На па чат ку ўдзель ні кам се мі на ра па ка за-
лі ка тэ джы, дзе спра ві лі на ва сел лі мяс цо-
выя жы ха ры і гра ма дзя не, якія ку пі лі зям лю 
пад бу даў ніц тва на аў кцы ё нах.

Вік тар ДА РОЖ КІН, стар шы ня Ві цеб-
ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў, і Юрый 
Во сі паў, стар шы ня Ва ро наў ска га сель са-
ве та рас ка за лі пра квар тал ін ды ві ду аль най 
за бу до вы. Ра ней тут бы ло по ле. Мяс цо вая 
ўла да не каль кі га доў та му пры ня ла ра шэн не 
вы ка рыс таць гэ тую зям лю пад бу даў ніц тва 
жыл ля. Пры яры тэт, ка неш не, быў ад да дзе-
ны вяс коў цам, якія ме лі па трэ бу ў па ляп-
шэн ні жыл лё вых умоў. І пяць дзя сят сем' яў 
атры ма лі пра ва зра біць гэ та. Яшчэ больш за 
трыц цаць участ каў пра да лі з ма ла тка. По-
пыт быў вя лі кі, бо не да лё ка Ві цебск, ды і 
аграр ны га ра док Ва ро ны вель мі ўтуль ны 
для пра жы ван ня. Тут ёсць усе вы го ды.

На огул, тут з'я ві ла ся доб рая тэн дэн цыя: 
на сель ніц тва ў Ва ро нах па вя ліч ва ец ца. Ка лі ў 
2010-м у аг ра га рад ку бы ло ка ля 580 жы ха роў, 
ця пер тут жы вуць пад 760 ча ла век. Ства ра юц-
ца сем'і, на ра джа юц ца дзе ці, вёс ка жы ве.

Ці ка ва, што ў шко лу, дзе на ву ча ец ца 
ка ля 120 школь ні каў, ходзяць так са ма 
дзе ці з Лёз нен ска га ра ё на. І на ват з Ві цеб-
ска! Апош няе тро хі здзіў ляе. Як вы свет лі-
ла ся, у но вым спаль ным ра ё не аб лас но га 
цэнт ра іс нуе праб ле ма з тым, каб стаць 
вуч нем шко лы ў «кро ка вай да ступ нас-
ці». А да Ва рон не каль кі кі ла мет раў, ды 
і школь ны аў то бус з га рад ка пра яз джае 
праз го рад...

БЕЗ ПРАБЛЕМ 
З РАЗМЯШЧЭННЕМ

А ў Ва ро наў скім до ме-ін тэр на це для са-
ста рэ лых і ін ва лі даў рас ка за лі пра тое, як 
год на мож на жыць у дзяр жаў най уста но ве 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня. У па ко ях — па 
ад ным або два ча ла ве кі. Ёсць маг чы масць 
не горш, чым у кра і нах ЕС, прай сці кур сы 
рэ абі лі та цыі, рэ лак са цыі і гэ так да лей. На-
прык лад, ёсць блок вод ных пра цэ дур.

Ня рэд ка, дзя ку ю чы кло па ту пер са на лу, 
тыя, хто бы лі пры ка ва ныя да лож ка, па чы-

на юць са ма стой на вы яз джаць на ка ляс-
ках на ву лі цу і на ват ха дзіць. Пра цяг ласць 
жыц ця ў ін тэр на це боль шая ў па раў на нні з 
той, што ў са ста рэ лых, якія жы вуць до ма.

Зі мой тут ах вот на ча со ва зна хо дзяц ца 
тыя, у ка го сва я кі да лё ка або іх ня ма зу сім. 
Мож на па быць і дзень, бо аказ ва ец ца ад-
па вед ная па слу га. Яна вя до мая як «Дзі ця чы 
са док для са ста рэ лых».

Ана ла гіч ная прак ты ка і ў ін шых уста но-
вах Ві цеб шчы ны. Праб лем з раз мя шчэн нем 
тых, хто па жа дае, у ін тэр на ты ня ма ва ўсёй 
воб лас ці.

Дэ пу та там рас ка за лі пра тое, што зроб-
ле на для доб ра ўпа рад ка ван ня тэ ры то рыі. 
Та кое не со рам на па ка заць ін ша зем цам. 
Ды ім, да рэ чы, тут мо гуць даць май стар-
клас та го, як пры па раў наль на не вя лі кіх 
вы дат ках, але з фан та зі яй зра біць цуд.

КУП ПРА ЦУЕ І НА ЭКС ПАРТ
Пра ка му наль нае ўні тар нае прад пры-

ем ства па ака зан ні па слуг «Ва ро ны-сэр віс» 
мы ўжо пі са лі ў «МС». На га даю, тут, у пры-

ват нас ці, на пра ца ва лі доб ры во пыт у зні-
шчэн ні бар шчэў ні ку, на вод зяць ідэальны 
па ра дак на вяс ко вых мо гіл ках, ёсць ін шыя 
кі рун кі дзей нас ці.

Дэ пу та ты ўзя лі «на ка ран даш» ад па вед-
ныя на пра цоў кі. Для іх ар га ні за ва лі агляд 
тэх ні кі, якая вы ка рыс тоў ва ец ца для ака зан-
ня па слуг на сель ніц тву.

Усё больш за каз чы каў у КУП на так зва-
ныя еў рад ро вы: 1,6 ку ба аку рат на скла дзе-
на га драў ля на га па лі ва пры вя зуць та му, 
хто мае па трэ бу, аку рат на скла дуць. По-
тым, як мо вяць, толь кі бя ры і спаль вай... 
У прад пры ем ства ёсць свая пі ла ра ма. 
Драў ні ну экс пар ту юць у кра і ны Пры бал-
ты кі і Га лан дыю.

Да рэ чы, як кан ста та ваў стар шы ня Ві-
цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ, та кая плён ная 
дзей насць КУП — прык лад та го, што пры 
жа дан ні мож на аказ ваць не толь кі па слу гі 
па са цы яль ных рас цэн ках. Ка лі пра віль на 
ар га ні за ваць дзей насць, мож на кан ку ры-
ра ваць з не дзяр жаў ны мі струк ту ра мі, пра-
ца ваць з пры быт кам.

Ён ста ноў ча аца ніў тое, што ро біц ца мяс-
цо вай ула дай, у тым лі ку і ў пы тан нях вы-
ка нан ня са цы яль ных стан дар таў, ра бо ты з 
на сель ніц твам.

— Пос пех у тым, што ў ра ё не да свед-
ча ныя кад ры, плюс на ла джа нае эфек тыў-
нае ўза е ма дзе ян не па між га лі на мі ўла ды і 
дзяр жаў ны мі ўста но ва мі... Зра зу ме ла, што 
ра ён — «уяз ныя ва ро ты» ў Ві цебск, і та му 
па ві нен з'яў ляц ца ўзор ным, — ад зна чыў 
стар шы ня.

Ён стаў іні цы я та рам та го, каб се мі на ры 
па роз ных тэ мах пра во дзі лі ся ў рэ гі ё нах, 
асоб на ўзя тых сель са ве тах, дзе ёсць ча му 
па ву чыц ца. Трэ ба толь кі пры ехаць, па гля-
дзець на ўлас ныя во чы і ўзяць на ўзбра ен не 
ад пра ца ва нае на прак ты цы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Каб стан цыі 
не вы хо дзі лі са строю

Са ні тар ныя служ бы ажыц цяў-
ля юць па ста ян ны кант роль за 
якас цю ва ды. Як па ка за лі пра-
вер кі, мік ра бія ла гіч ныя па каз-
чы кі на ват ні жэй шыя за нор му, 
што за бяс печ вае са ні тар на-бія-
ла гіч ную бяс пе ку. А вось па хі міч-
ным ста не ёсць пы тан ні. Асаб лі-
ва мно га скар гаў ад на сель ніц тва 
на ржа вую ва ду. Як рас тлу ма чыў 
на мес нік га лоў на га са ні тар на-
га ўра ча Гро дзен скай воб лас ці 
Аляк сандр РУФ КІН, пры род ная 
ва да са ма па са бе змя шчае жа-
ле за, а пас ля пра хо джан ня праз 
во да пра во ды ўтры ман не гэ та га 
рэ чы ва яшчэ больш уз рас тае.

Па леп шыць стан ва ды да па-
ма га юць стан цыі абез жа лез ван-
ня. Дзя ку ю чы ім, за дзе сяць га доў 
у два ра зы зні зіў ся хі міч ны па рог 
проб. У сель скай мяс цо вас ці пра-
цуе 68 та кіх стан цый, яшчэ 58 за-
пла на ва на па бу да ваць на Гро дзен-
шчы не да 2020 го да. Кож ны год 
уво дзіц ца ў строй 5-6 аб' ек таў.

Най больш прык ра, што шэ раг 
но вых стан цый не пра цуе. Сё ле-
та за фік са ва на во сем аб' ек таў, 
якія вый шлі са строю. Уда ло ся 
ад ра ман та ваць па ло ву, ас тат нія 
па куль спы ні лі па да чу ва ды, гэ та 

зна чыць, што на сель ніц тву зноў 
па сту пае та кая ж ір жа вая ва да.

Не ўсе ўлас ні кі аб' ек таў сіс тэм 
піт но га во да за бес пя чэн ня (а гэ та 
сель гас прад пры ем ствы і ЖКГ) на-
леж ным чы нам іх аб слу гоў ва юць. 
Па сло вах Аляк санд ра Руф кі на, 
бы ло аб сле да ва на амаль 640 во-
да пра во даў — піт ных і гас па дар-
чых. Са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ныя 
па ру шэн ні ўста ноў ле ны на боль-
шас ці ка му наль ных і амаль на 
ўсіх ве да мас ных аб' ек тах.

За ня дба ны мі мож на на зваць 
не каль кі дзя сят каў свід ра він. Хоць 
яны пе ра да дзе ны на ба ланс ЖКГ, 
па ра дак на іх так і не на ве дзе ны. 
Як са ні тар ныя, так і тэх на ла гіч ныя 
нар ма ты вы не вы кон ва юц ца.

У ка мі тэ це пры род ных рэ сур-
саў і ахо вы на ва коль на га ася род-
дзя вы яві лі праб ле мы з улі кам 
ва ды на свід ра ві нах, па ру шэн ні 
пра ві лаў экс плу а та цыі па сял ко-
вых ачы шчаль ных збу да ван няў. 
Не ўсе прад пры ем ствы ма юць 
да звол на ка ры стан не свід ра ві-
на мі. Ад сут насць та ко га спе цы-
яль на га да зво лу цяг не за са бой 
ад мі ніст ра цый ную ад каз насць. 
І та кія спра вы раз гля да лі ся з 
удзе лам пра ку ра ту ры. Але па-
куль 30 суб'ек таў гас па да ран ня 
з 450 ка рыс та юц ца свід ра ві на мі 
са ма воль на.

Да лу чыць да праб лем 
мяс цо выя ўла ды

У Ка мі тэ це дзярж кант ро лю 
Гро дзен скай воб лас ці агу чы лі 
та кі факт: кож ны трэ ці метр во-
да пра во да ў сель скай мяс цо-
вас ці пра цуе больш за 30 га доў. 
Сет кі да во лі зно ша ныя, але не 
толь кі яны. Ма ні то рынг вы явіў 
не зда валь ня ю чы стан аб' ек таў 
во да за бес пя чэн ня — свід ра він, 
ачы шчаль ных збу да ван няў.

Як за зна чыў стар шы ня КДК 
Гро дзен скай воб лас ці Ана толь 
ДА РОЖ КА, та кі стан уплы вае і 
на якасць ва ды, і на эка но мі ку. 
З-за гэ та га ле тась у 10 ра ё нах 
ад бы лі ся знач ныя стра ты ва ды, 
а ў не ка то рых яны да хо дзі лі да 
27 %. За фік са ва на амаль 80 ава-
рый. Боль шасць з іх ад бы ла ся ў 
Смар гон скім, Дзят лаў скім, Ка рэ-
ліц кім, Зэ львен скім, Ваў ка выс кім 
ра ё нах. На лік ві да цыю ава рый 
улас ні кі тра цяць знач ныя срод-
кі. Пры гэ тым пра гра мы па за-
ме не зно ша ных се так не іс нуе, 
ра бо ты вя дуц ца ха а тыч на. На 
дум ку Ана то ля Да рож кі, трэ ба 
рас пра ца ваць ме ра пры ем ствы 
па за ме не во да пра во даў у сель-
скіх на се ле ных пунк тах воб лас ці 
і на гэ тыя мэ ты вы дзя ляць не аб-
ход ныя срод кі. Пад кан крэт ныя 
аб' ек ты — кан крэт нае фі нан са-
ван не. Гэ ту ра бо ту не аб ход на 
пра во дзіць з удзе лам мяс цо вых 
улад — рай вы кан ка маў і сель скіх 
Са ве таў, якія за цвер дзі лі б комп-
лекс ме ра пры ем стваў па па ляп-
шэн ні сі ту а цыі.

На кі роў ваць срод кі 
па пры зна чэн ні

Ге не раль ны ды рэк тар 
дзяр жаў на га аб' яд нан ня ЖКГ 
Гро дзен скай воб лас ці Алег 
ШАФРАН СКІ рас тлу ма чыў: у 
ка му наль ні каў ёсць маг чы масць 
па леп шыць сі ту а цыю ўлас ны мі 
сі ла мі. Пры ток фі нан саў за бяс-
печ ва юць вы со кія та ры фы за ва-
ду. У воб лас ці на сель ніц тва пла-
ціць за ку ба метр ва ды 80 ка пе ек, 
не ха пае толь кі чатырох ка пеек, 
каб поў нас цю «па га сіць» суб сі-
дыі. Але і гэ та хут ка ад бу дзец ца. 
У зга да най ца не пра ду гле джа ны 
і ад лі чэн ні за амар ты за цыю. У год 
яны скла да юць амаль 10 міль ё-
наў руб лёў. Та кіх срод каў маг ло б 
ха піць на пе ра клад ку 10 % во да-
пра во даў. Але гро шы не заў сё ды 
ідуць на ўзнаў лен не аб' ек таў, бо іх 
на кі роў ва юць на ін шыя па трэ бы. 
На прык лад, у Ка рэ ліц кім ра ё не, 
дзе вы со кая ава рый насць се так, 
атрым лі ва юць амаль 100 ты сяч у 
год та кіх ад лі чэн няў, а пра вес ці за-
ме ну ста рых участ каў не мо гуць. 
Та кая сі ту а цыя не да пу шчаль ная, 
лі чыць Алег Шаф ран скі.

На яго дум ку, пы тан не трэ ба 
вы ра шаць на ўзроў ні дзяр жа вы. 
Ён ад зна чыў, што ўжо рас пра цоў-
ва ец ца пра ект ука за па ства рэн ні 
амар ты за цый на га фон ду. У гэ ты 
фонд бу дуць па сту паць срод кі, 
якія не бы лі вы ка ры ста ны па пры-
зна чэн ні, у тым лі ку і па ад наў лен-
ні сіс тэ мы во да за бес пя чэн ня. Ка лі 
гас па да ры се так не пра вя дуць та-
кія ра бо ты, срод кі за амар ты за-

цыю пя рой дуць у агуль ны фонд. 
Вось тут і па трэб на да па мо га дэ-
пу та таў, якія ўліч ва лі б гэ ты факт 
пры раз мер ка ван ні бюд жэ ту і 
наогул на мес цах да лу чы лі ся б да 
ме ра пры ем стваў па пад рых тоў цы 
аб лас ной пра гра мы доб ра ўпа-
рад ка ван ня аб' ек таў во да за бес-
пя чэн ня і во да ад вя дзен ня.

Па ка сіць тра ву, 
па фар ба ваць 
і па чыс ціць 
ад смец ця...

На вес ці па ра дак мож на і 
без асаб лі вых за трат. Пра вер-
кі дзярж кант ро лю па ка за лі, что 
шэ раг аб' ек таў зна хо дзіц ца ў за-
ня дба ным ста не. Аб ста ля ван не 
во да за бор ных свід ра він не па-
фар ба ва на, яго раз' ядае ржа, 
лю кі па шко джа ны, на са ні тар ных 
зо нах па сец ца жы вё ла, тэ ры то-
рыя за рас тае бур' я ном. Фак ты 
свед чаць пра тое, што за важ ны-
мі вод ны мі аб' ек та мі не вя дзец-
ца кант роль, што і пры во дзіць да 
па доб на га ста ну. А гэ тыя ра бо ты 
не па тра бу юць ней кіх срод каў, 
хут чэй ува гі. Трэ ба толь кі ар га-
ні за ваць сіс тэм ную ра бо ту: свое-
ча со ва аб кош ваць тэ ры то рыю, 
убраць смец це, па чыс ціць ад 
пы лу і ад клю чыць ад сет кі элект-
ра аб ста ля ван не. У дзярж кант ро-
лі лі чаць, што дэ пу та ты так са ма 
па він ны са чыць за па рад кам на 
та кіх аб' ек тах і ўплы ваць на пад-
тры ман не іх у доб рым ста не.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ЯК АТРЫ МАЦЬ «ПРА ВІЛЬ НУЮ» ВА ДУ?
Якасць жыц ця за ле жыць ад роз ных фак та раў, у лі ку якіх і во да за бес пя чэн не

Дзі ця чы са док для са ста рэ лых, школь ны Дзі ця чы са док для са ста рэ лых, школь ны 
аў то бус для га ра джан і еў рад ро вы па за яў цыаў то бус для га ра джан і еў рад ро вы па за яў цы

Мно гія сель скія жы ха ры за не па ко е ны ста нам піт ной ва ды. 
Аб гэ тым свед чаць шмат лі кія зва ро ты ў роз ныя ін стан цыі. І ра бо та 
ў гэ тым кі рун ку вя дзец ца. На ўзроў ні аб лас ных улад за цвер джа ны 
пра гра мы доб ра ўпа рад ка ван ня аг ра га рад коў з улі кам па ляп шэн ня 
во да за бес пя чэн ня. Ра зам з тым вы яў ле на ня ма ла фак таў не на леж най 
экс плу а та цыі та кіх аб' ек таў. У вы ні ку па гар ша ец ца якасць ва ды, 
а ня рэд ка гэ та пры во дзіць і да ава рый ных сі ту а цый.


