
(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 4-й стар. «МС».)

Пад час «рэй ду» вы яві ла ся 
шмат праб лем: лям пач-
кі, якія даў но пе ра га рэ лі, 
смец це, сты хій ныя кла доў-
кі... Пры тым, што тэх ніч ныя 
па мяш кан ні па він ны ад па-
вя даць су праць па жар ным 
нор мам. Да бі лі ся, каб кла-
доў кі ра за бра лі, а смец це 
вы вез лі. Бы лы на чаль нік 
ЖЭ Са атры маў та ды штраф 
у пяць ба за вых ве лі чынь, 
за тое за раз там і свят ло 
ёсць, і па ра дак, ка жа Люд-
мі ла Ва сі леў на. Трэ ба пра-

ве рыць яшчэ ня ма ла да моў. 
Яна пры зна ец ца, што пра-
ца ваць у ка мі тэ це не прос-
та. Трэ ба прай сці не ад ну 
ін стан цыю, каб да біц ца вы-
ні ку. Бо срод кі аку му ля ва ны 
ў га рад ской ЖКГ, а на кож-
ны аб' ект па трэб ны тэн дар. 
На прык лад, за раз па він ны 
бы лі вы дзе ліць дзве ты ся чы 
руб лёў, а іх ня ма. А лю дзі 
пра цяг ва юць звяр тац ца, бо 
КТГС блі жэй за ўсіх да іх.

Тут не сме цяць
Жан чы ны пра вод зяць мя-

не па тэ ры то рыі мік ра ра ё на. 
Ра ней Фо люш быў ва ен ным 

га рад ком, а ў 90-я яго пе-
рад алі го ра ду. Мно гія тут 
ве да юць адзін ад на го, та му і 
пра ца ваць у та кім ася род дзі 
ляг чэй. Паў сюд на ка ля да-
моў раз бі ты клум бы, шмат 
кве так і дэ ка ра тыў ных рас-
лін. На не ка то рых бу дын ках 
ві сіць шыль да «Дом узор на-
га ўтры ман ня». У пад' ез дах — 
кар ці ны, на пля цоў ках — ва-
зы і ды ван кі, на вок нах — за-
на вес кі. І ўсю ды — аб' явы: 
ку рыць і рас пі ваць спірт ныя 
на піт кі за ба ро не на.

Та ма ра Ві таль еў на, якая 
абра ная стар шай па пад' ез-
дзе, га во рыць, што тут ні хто 
не сме ціць, раз у ме сяц убор-
ку пра во дзіць ра бот нік ЖЭ Са, 
а пры не аб ход нас ці свае пля-
цоў кі мы юць са мі жы ха ры.

На пер шы по гляд мо-
жа здац ца, што ка мі тэ-
ты пад мя ня юць ра бо ту 
ка му наль ных служ баў, 
але гэ та не зу сім так. 
Гэ тыя фар мі ра ван ні 
хут чэй ады гры ва юць 
ро лю «звяз кі» па між 
ад мі ніст ра цы яй і жы ха-
ра мі ра ё на. А стаў ка на 
гра мад скасць да зва ляе 
ўба чыць на ват са мыя 
ня знач ныя праб ле мы, 
якія тым не менш хва-
лю юць лю дзей. 

Вось адзін з аль бо маў, 
дзе прад стаў ле на дзей-
насць КТГС за год. Тут і 
пе рад вы бар ная кам па нія, 
і даб ра чын ныя ак цыі, і да-
па мо га са ста рэ лым і адзі но-
кім, і ра бо та са школь ні ка-
мі, і клуб пен сі я не раў.

Важ ным мо ман там у 
ра бо це тэ ры та ры яль на га 
ка мі тэ та з'яў ля ец ца на яў-

насць свай го «кут ка». Тут 
ёсць мес ца і для ка бі не та, 
і для клу ба па ін та рэ сах. На 
дум ку Люд мі лы Ва сі леў ны, 
вар та час цей пра во дзіць 
агуль ныя су стрэ чы, ву чо бу 
з пры цяг нен нем прад стаў-
ні коў роз ных служ баў і ўста-
ноў, ства раць пля цоў кі для 
кан так таў і аб ме ну во пы-
там. Доб ра бы ло б пра во-
дзіць та кія ме ра пры ем ствы 
на тэ ры то рыі ЖЭ Саў, чые 
тэ ры та ры яль ныя ка мі тэ ты 
ста лі пе ра мож ца мі кон кур-
су, — каб сва і мі ва чы ма ўба-
чыць доб рую ра бо ту.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
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Пад час «рэй ду» 
вы яві ла ся шмат 

праб лем: лям пач кі, 
якія даў но пе ра га рэ лі, 
смец це, сты хій ныя 
кла доў кі... Пры тым, 
што тэх ніч ныя 
па мяш кан ні 
па він ны ад па вя даць 
су праць па жар ным 
нор мам.

Ба рыс ФЁ ДА РАЎ, стар шы ня Гро дзен ска га га рад ско га Са ве та дэ пу та таў:
— У нас ёсць ак тыў ныя лю дзі, якія га то вы доб ра ўпа рад ка ваць го рад, да па ма гаць 

дэ пу тац ка му кор пу су, ад мі ніст ра цыі. Іні цы я тыў ныя гру пы пра па ну юць дэ пу та там і 
ЖЭ Сам роз ныя пра ек ты — ад уста ноў кі ву ліч ных трэ на жо раў да бу даў ніц тва пар кін га. 
Мно гае зроб ле на. Ра зам з тым ёсць праб ле мы. На прык лад, як ак ты ві за ваць мо ладзь? 
Тут вар та больш шы ро ка за дзей ні чаць са цы яль ныя сет кі, як гэ та ро бяць на шы ра сій скія 
ка ле гі. Так са ма не аб ход на звяр нуць ува гу на ама ла джэн не скла ду чле наў ка мі тэ таў, іх 
уза е ма дзе ян не з дзяр жаў ны мі струк ту ра мі. Іс нуе праб ле ма мес цаў збо ру чле наў КТГС. 
Не да стат ко ва фі нан су юц ца свя ты мік ра ра ё наў, ін шыя ла каль ныя ме ра пры ем ствы. Лю-
дзі час та не лі чаць гэ тыя фар мі ра ван ні дзейс ным ор га нам, які змо жа вы ра шыць праб-
ле му. Да та го ж ма ла са праўд ных лі да раў, якія ка рыс та юц ца аў та ры тэ там у жы ха роў 
мік ра ра ё на. Та му і «кар ці на» на сён няш ні дзень у гэ тым пла не ня роў ная. Па куль шмат 
фар ма ліз му ці на огул бяз дзей нас ці. За да ча дэ пу та таў — аказ ваць пад трым ку ка мі тэ там, 
за ўва жаць іх іні цы я ты вы.

ДЛЯ АК ТЫЎ НЫХ

С
ХОД Са ве та мік ра зо ны 
№ 2 ура зіў. І той ра бо тай, 
якая бы ла зроб ле на 

ту тэй шы мі ак ты віс та мі 
ле тась, і стаў лен нем да гэ та га 
ме ра пры ем ства прад стаў ні коў 
мяс цо вай ула ды. Вы слу хаць 
праб ле мы на сель ніц тва 
за ві та лі стар шы ня Ма гі лёў ска га 
гар са ве та дэ пу та таў Анд рэй 
КІБ ЛОЎ і кі раў нік ад мі ніст ра цыі 
Каст рыч ніц ка га ра ё на Ма гі лё ва 
Мі ха іл ГА ЛУШ КОЎ. Ён пры быў 
на су стрэ чу ад ра зу ж пас ля 
пры ёму гра ма дзян па аса біс тых 
пы тан нях. А пе рад гэ тым пра ехаў 
па два рах і пра ве рыў іх стан.

ПЕР ШЫЯ Ў ГО РА ДЗЕ
У гэ тую мік ра зо ну мож на звяр-

тац ца па во пыт ра бо ты. Ме на ві та 
яна пры зна ная най леп шай па вы-
ні ках спа бор ніц тва за мі ну лы год 
у го ра дзе. Тут шмат не абы яка вых 
і іні цы я тыў ных лю дзей. Мік ра ра ён 
ста ры — да ро гі, два ро вае аб ста-
ля ван не ча ка юць ра мон ту, а час-
цей на огул за ме ны, але тут шмат 
ча го ро біц ца ру ка мі са міх жы ха-
роў. Натхняе іх на гэ та ды рэк тар 
мяс цо вай шко лы № 7 Аляк сандр 
Кра ма чоў, а па су мя шчаль ніц тве — 
стар шы ня Са ве та тэ ры та ры яль на-
га гра мад ска га са ма кі ра ван ня па 
ра бо це з на сель ніц твам мік ра зо-
ны № 2. Ме сяц та му ён пай шоў 
на «па вы шэн не» — уз на ча ліў пункт 
ахо вы пра ва па рад ку № 6. Шко ла 
тут — са праўд ны са цы я куль тур ны 
цэнтр, ва кол яко га згур та ва лі ся 
ўсе: жы ха ры, ар га ні за цыі, прад-
пры ем ствы, прад пры маль ні кі.

Аб ак тыў най су мес най дзей нас-
ці свед чаць шмат лі кія фо та. Вось 
жы ха ры ро бяць клум бы, вось 
школь ні кі пры бі ра юць смец це, 
а вось ка му наль ні кі ман ці ру юць 
два ро выя «ат рак цы ё ны». У Са ве-
це мік ра зо ны мож на атры маць 
кан суль та цыю па лю бых пы тан-
нях, па кі нуць за яў ку аб праб ле ме, 
да ве дац ца, ка лі ў до ме пач нец-
ца кап ра монт. Сю ды для су стрэч 

з на сель ніц твам за пра ша юц ца 
роз ныя спе цы я ліс ты. Тэ ры то рыя 
мік ра зо ны вя лі кая, але тут уме юць 
пад трым лі ваць па ра дак. Пры чым 
са мі, не ча ка ю чы, ка лі прый дуць 
ка му наль ні кі і пры бя руць.

— У нас для эфек тыў най ра-
бо ты ство ра ны Са вет стар шых, 
у які ўвай шлі стар шы ні да ма вых 
ка мі тэ таў, стар шыя па пад' ез дах, 
най больш іні цы я тыў ныя жы ха-
ры, — рас каз вае Аляк сандр Кра-
ма чоў. — Мы не толь кі за ах воч ва-
ем на сель ніц тва і рас пра цоў ва ем 
ліс тоў кі з за клі кам пры няць удзел 
у су бот ні ку або па са дцы дрэў, але 
і ар га ні зоў ва ем куль тур ныя ме ра-

пры ем ствы, уцяг ва ем жы ха роў у 
рэа лі за цыю са цы яль ных пра ек таў. 
І вы ні кі ёсць.

Са вет цес на сяб руе з ва лан цё-
ра мі і ак ты віс та мі школь най пяр-
віч кі БРСМ, ра зам з імі ла дзіць 
даб ра чын ныя свя ты і ак цыі. Чле-
ны Са ве та ра зам з ра та валь ні ка мі 
і мі лі цы я не ра мі пра вод зяць рэй-
ды, зай ма юц ца пра фі лак ты кай ня-
шчас ных вы пад каў і над звы чай-
ных сі ту а цый. 

БО ЛЕ ВЫЯ КРОП КІ
Ста рас ты, стар шыя па пад' ез дах, 

прос та іні цы я тыў ныя лю дзі прый шлі 
на сход, каб ра зам з кі раў ніц твам 
пад вес ці вы ні кі ле таш няй ра бо ты, а 
так са ма агу чыць тое, што на ба ле ла. 
Ак ты віс таў ад гра мад скас ці хва люе 
перш за ўсё пы тан не па рад ку на ву-
лі цах, не пры бра нае смец це.

Стар шы ня Ма гі лёў ска га гар са-
ве та Анд рэй КІБ ЛОЎ, які мае вя лі кі 
во пыт ра бо ты ў сіс тэ ме ЖКГ, з ве дан-
нем спра вы су па кой вае, што знай сці 
гас па да ра «за кі ну тай» тэ ры то рыі не 
праб ле ма, але ж і са мі жы ха ры мо-
гуць да па маг чы яе пры браць.

А вось ушчэнт раз бі тыя два ро-
выя да ро гі — як з імі быць?

— Два ры да моў № 6а і № 10 па 
Ві цеб скім пра спек це — на огул жах, 
там ня ма на ват дзі ця чых пля цо-
вак, — бя рэ ў ру кі іні цы я ты ву ад на 
з удзель ніц. — ЖЭУ неш та зра бі-
ла па мі ні му ме і ўсё. Звяр та лі ся 
ў ад мі ніст ра цыю Каст рыч ніц ка га 
ра ё на, але зру хаў ні я кіх. Нам па-
абя ца лі да па маг чы, а по тым па ве-
да мі лі, што гро шай ня ма.

Кі раў нік ад мі ніст ра цыі Каст-
рыч ніц ка га ра ё на Мі ха іл ГАЛУШ-
КОЎ згод ны з тым, што ў ра ё не шмат 
бо ле вых кро пак, і на ўсе ад на ча со ва 
са праў ды не ха пае гро шай.

Але пус тых абя цан няў ён да-
ваць не пры вык, трэ ба вы зна чаць 
пры яры тэ ты.

— Па мік ра ра ё не сё ле та за пла-
на ва ны ра монт два ро вых пра ез-
даў, пе ша ход ных да ро жак, дзі-
ця ча га аб ста ля ван ня і гэ так да лей 
по бач з не ка то ры мі да ма мі па ву-
лі цы Аў та за вод скай, а так са ма па 
ад ра се: Ві цеб скі пра спект № 22, — 
дзе ліц ца ён пла на мі. — Што да 
ўся го ас тат ня га, бу дзем на во дзіць 
па ра дак су мес ны мі на ма ган ня мі з 
жы ха ра мі.

Кі раў нік ад мі ніст ра цыі дзе ліц ца 
з гра мад скас цю доб рай на ві ной. 
Пры пе ра да чы ста ды ё на «Тар пе-
да» (га лоў на га спар тыў на га аб'-
ек та ў маш та бах Каст рыч ніц ка га 
ра ё на) прад пры ем ства «Бе лАЗ» 
вы дзе лі ла 1,2 міль яр да руб лёў на 
яго рэ кан струк цыю. Гро шы ўжо 
па сту пі лі, рас пра цоў ва ец ца пра-
ект. На дру гім па вер се бу дын ка 
бу дзе фіт нес-за ла з су час ным аб-
ста ля ван нем, на 1-м — азда раў-
лен чы комп лекс з ба сей нам.

І НІ Я КАЙ КРЫЎ ДЫ!
Як ка му наль нік з вя лі кім во пы-

там, Анд рэй Кіб лоў ба чыць ра-
шэн не праб ле мы з доб ра ўпа рад-

ка ван нем два ро вых тэ ры то рый у 
вы пра цоў цы но вай стра тэ гіі.

— Кож ны год у Ма гі лё ве за цвяр-
джа ец ца ад па вед ны план, ку ды 
ўклю ча юц ца тэ ры то рыі, якія трэ ба 
пра вес ці ў на леж ны від, — тлу ма-
чыць ён. — Асноў ная за да ча, якую 
я ба чу, — рас пра цоў ка та кіх пла наў 
з удзе лам Са ве таў мік ра зон. Ра ней 
ўсё ра бі ла ся па пра па но вах ЖЭУ. 
Ця пер бу дзем пры маць па жа дан-
ні ад ор га наў са ма кі ра ван ня, аб-
мяр коў ваць іх з ЖЭУ і вы бі раць у 
пер шую чар гу тыя два ры, дзе са-
мі гра ма дзя не вы ка за лі жа дан не 
ак тыў на паў дзель ні чаць. Каб не 
бы ло ні я кай крыў ды, што су сед скі 
двор ро бяць, а наш не.

— Пра Са ве ты тэ ры та ры яль на-
га гра мад ска га са ма кі ра ван ня мы 
ра ней кры ху за бы ва лі ся, спра ба-
ва лі абы сці ся ка му наль ны мі служ-
ба мі, прад пры ем ства мі. Але гэ та 
ня пра віль на, — лі чыць Мі ха іл Га-
луш коў. — Трэ ба са мім за хоў ваць 
па ра дак там, дзе жы веш.

Час та лю дзі скар дзяц ца, што ў 
іх пад' ез дзе або два ры не пры бі-
ра юць, а са мі неш та ка рыс нае зра-
біць не мо гуць. Але ж ёсць і тыя, 
якія ха це лі б удзель ні чаць у раз віц-
ці свай го мік ра ра ё на. А ка лі ёсць 
іні цы я ты ва, пра сцей і гро шы знай-
сці. У ра ё не шмат пры кла даў, ка лі 
доб рую ідэю пад трым лі ва лі прад-
пры ем ствы і прад пры маль ні кі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ТАМ, ДЗЕ ТЫ ЖЫ ВЕШТАМ, ДЗЕ ТЫ ЖЫ ВЕШ
Ка рэс пан дэнт «МС» па на зі ра ла, як у Ма гі лё ве пра хо дзі лі пе ра вы ба ры ў Са вет тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня

Стар шы ня Ма гі лёў ска га га рад ско га Са ве та дэ пу та таў Анд-
рэй КІБ ЛОЎ:

— Мне ці ка ва пры сут ні чаць на па доб ных па ся джэн нях і на зі раць 
за вы ба ра мі ў Са ве ты тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня. 
Я ха чу, каб прад стаў ні кі гэ тых Са ве таў ве да лі сва іх дэ пу та таў у твар, 
каб на род ныя абран ні кі так са ма ўва хо дзі лі ў склад Са ве таў мік ра зон. 
Лю дзі па він ны ба чыць, што мы ў кур се іх праб лем, якія бу дзем вы-
ра шаць ра зам з імі. Хо чац ца, каб і ак ты віс ты рас каз ва лі на сель ніц тву 
пра тое, што ро бяць ула ды ў го ра дзе. Нам дай сці да кож на га цяж ка, 
а вось стар шы ням Са ве таў гра мад ска га са ма кі ра ван ня, ву ліч ка маў, 
да моў, пад' ез даў пра сцей пе ра ка заць су се дзям усё, што яны па-
чу лі на су стрэ чы. Вель мі важ на, каб на та кіх схо дах пры сут ні ча лі і 
прад стаў ні кі ад мі ніст ра цыі ра ё на. Яны ка ар ды ну юць ра бо ту ак ты ву 
мік ра зон і па він ны ве даць, чым жы ве на род.

Пад час ра бо ты схо ду.


