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«МС»: Сён ня ў Мін ску жы ве 
2 018 000 ча ла век, іх ін та рэ-
сы ў га рад скім Са ве це прад-
стаў ля юць 57 дэ пу та таў. Як 
ба чым, не та кі ўжо і шмат лі кі 
дэ пу тац кі кор пус. А пы тан няў, 
у тым лі ку і вост рых, кры тыч-
ных за ўваг у мін чан да дэ пу-
та таў, а праз іх і да га рад скіх 
ула д, да дзей нас ці пэў ных 
служ баў уз ні кае ня ма ла. Як 
спраў ля е це ся?

— Імк нём ся больш шчыль на 
і прад мет на пра ца ваць з вы-
бар шчы ка мі. Спо саб не но вы, 
але дзейс ны і пра ве ра ны ча сам. 
Ка лі па гля дзець са стаў на ша га 
га рад ско га Са ве та, то ві да воч-
на, што ў кож на га з дэ пу та таў 
важ нае і ад каз нае ко ла служ-
бо вых аба вяз каў. Але тым не 
менш, кож ны з іх зна хо дзіць 
час для ра бо ты з людзь мі ў сва-
ёй акру зе, каб паў дзель ні чаць 
у су бот ні ку, за ві таць на сход 
ве тэ ра наў, па ці ка віц ца, як ад-
па чы вае мо ладзь у воль ны час, 
ста нам спар тыў ных пля цо вак у 
мік ра ра ё не. Мо жа, та му коль-
касць зва ро таў на сель ніц тва да 
дэ пу та таў у цэ лым па сту по ва 
зні жа ец ца.

«МС»: А як час та вам аса-
біс та ўда ец ца па гу та рыць з 
людзь мі — пад час афі цый ных 
пры ёмаў гра ма дзян у якас ці 
стар шы ні гар са ве та, пра мых 
тэ ле фон ных лі ній згод на за-
цвер джа ным гра фі кам?

— Не толь кі. Зра зу ме ла, і пры-
ёмы, і пра мыя лі ніі мы пра во дзім 
рэ гу ляр на. Але гэ та га, лі чу, не-
да стат ко ва. Зда ра ец ца, што ча-
ла ве ку прос та не аб ход на з ва мі 
су стрэц ца — ну ка лі не тэр мі но ва, 
то на пра ця гу 2-3 дзён. І што та-
ды? Та му я пры трым лі ва ю ся на-
ступ на га пра ві ла: па ме ры маг-
чы мас ці ажыц цяў ляць што дзён-
ны пры ём гра ма дзян.

— І як гэ та сіс тэ ма пра цуе?

— Ні чо га скла да на га. Кож ны 
мін ча нін мо жа па тэ ле фо не за-
пі сац ца да мя не на пры ём. Не 
аба вяз ко ва я з ім су стрэ ну ся, як 
га во рыц ца, «сён ня на сён ня». 
У гар са ве це спе цы я ліс ты вы зна-
чаць зруч ныя і для мя не, і для 
су раз моў цы час і да ту. Бо ў мя не 
свой пра цоў ны гра фік, удзел у 
роз ных ме ра пры ем ствах і г. д. 
Маг чы ма, я пры му на вед валь ні-
ка не на на ступ ны дзень, але да-
во лі хут ка. Гэ та пы тан не лі ча ных 
дзён. Та кую прак ты ку ра бо ты з 
гра ма дзя на мі я мяр кую пра доў-
жыць і на да лей.

За ўва жу, што ў на шым бу-
дын ку пры ёмы гра ма дзян на 
рэ гу ляр най асно ве пра вод зяць 
і стар шы ні про філь ных па ста ян-
ных ка мі сій Мінск ага га рад ско-
га Са ве та. І гэ та акра мя пры ёмаў 
у сва іх вы бар чых акру гах. Дык 
вось, у гар са ве це стар шы ні па-
ста ян ных ка мі сій ня рэд ка ла-
дзяць тэ ма тыч ныя дні. Ска жам, 
ва ўмоў ны «дзень ме ды цы ны» 
за пра ша ем на вед валь ні каў вы-
каз ваць пра па но вы па пы тан нях 
ра бо ты га рад скіх баль ніц, па лі-
клі нік, ін шых ме ды цын скіх уста-
ноў. На ступ ны дзень пры ёму гра-
ма дзян вы ра шы лі пры мер ка ваць 

да аб мер ка ва ння праб лем жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кі.

«МС»: Не здзіў лю ся, ка лі гэ-
тыя «веч ныя» пы тан ні ўво гу-
ле ў пры яры тэ це зва ро таў.

— Так. Роз ныя ас пек ты дзей-
нас ці ці бяз дзей нас ці служ баў 
жыл лё ва-ка му наль най гас па-
дар кі лю дзей па ра ней ша му 
хва лю юць, аб чым яны і сіг на-
лі зу юць дэ пу та там. Як і аб праб-
ле мах доб ра ўпа рад ка ван ня 
два ро вых тэ ры то рый, пунк таў 
пры пын ку транс пар ту і яшчэ аб 
мно гім ін шым. Ка ра цей, аб усім 
тым, што так ці інакш уплы вае на 
кам форт. І мы імк нём ся апе ра-
тыў на рэ ага ваць на іх за пы ты, 
уваж лі ва ста віц ца да вы ка нан-
ня на ка заў вы бар шчы каў. Ся род 
зва ро таў ёсць і тыя, якія, з ад на-
го бо ку, ста вяць скла да ныя за-
да чы пе рад га рад скі мі ўла да мі, 
а з ін ша га бо ку, у пэў ным сэн се 
ра ду юць, на ват на тхня юць. Гэ-
та, ве да е це, як у на ва сё ла: шмат 
спраў з пе ра ез дам на но вую ква-
тэ ру, вы ба рам сан тэх ні кі, шпа-
ле раў, мэб лі, але гэ та пры ем ныя 
кло па ты. Па га дзі це ся.

«МС»: Па га джа ю ся, але 
ўдак лад ні це, ка лі лас ка, сваю 
дум ку.

— Тут трэ ба мець на ўва зе, 
што ме жы ста лі цы па шы ра юц ца, 
пра клад ва юц ца но выя і ра ман-
ту юц ца ста рыя да ро гі і пу цеп ра-
воды, уз вод зяц ца но выя жы лыя 
квар та лы і са цы яль на-куль тур-
ныя ўста но вы. Іх аб' ек тыў на не 
ха пае. Вось пра не аб ход насць 
лік ві да да цыі та ко га, так бы мо-
віць, са цы яль на га дэ фі цы ту нам 
па ста ян на на гад ва юць жы ха ры 
ма ла дых мік ра ра ё наў. Ім хо-
чац ца мець у кро ка вай да ступ-
нас ці па лі клі ні ку, шко лу, ганд-
лё выя цэнт ры, ін шыя аб' ек ты 
са цы яль най інф ра струк ту ры. 
І лю дзі ма юць ра цыю. Та му 
ўра чыс тае ад крыц цё 10 ве рас-
ня но ва га дзі ця ча га сад ка на 
230 мес цаў з удзе лам стар шы ні 
Мін гар вы кан ка ма Ула дзі мі ра 
Ку ха ра ва ста ла свя там і зна ка-
вай па дзе яй для ма ла дых сем' яў 
мік ра ра ё на Ло шы ца-9. У сад ку 
пра ду гле джа ны ба сейн, кам-
п'ю тар ны клас і хар чо вы блок. 
Усе ка бі не ты ўкам плек та ва ныя 
су час най тэх ні кай. Ад зна чу, што 
гэ ты аб' ект уз вя лі за рэ корд ныя 
дзе вяць ме ся цаў. По бач з ім бу-
ду юць шко лу, якая ад кры ец ца ў 
на ступ ным го дзе.

На га даю пра рэ кан струк цыю 
11-й га рад ской баль ні цы, якая 
рас па ча ла ся з бу даў ніц тва но ва-
га хі рур гіч на га кор пу са. Гэ та бу-
дзе 9-па вяр хо вы гмах-пры га жун, 
дзе па цы ен таў пач нуць ля чыць не 
толь кі ў кам форт ных умо вах, але 
і з да па мо гай най ноў шых ме ды-
цын скіх тэх на ло гій і са ма га су час-
на га аб ста ля ван ня.

«МС»: Якія вы сно вы вы мо-
жа це зра біць з ва ша га до све-
ду пры ёму гра ма дзян, а так-
са ма з прак ты кі ва шых ка лег-
дэ пу та таў? Ці заў сё ды лю дзі 
аб грун та ва на звяр та юц ца да 
вас за да па мо гай?

— Мы ў га рад скім Са ве це пры-
ма ем кож на га мін ча ні на і на ват 
гас цей ста лі цы, ка лі ў іх з'я ві-
ла ся па трэ ба з на мі ўба чыц ца. 
Ня рэд ка да дэ пу та та звяр та юц-
ца па да па мо гу, як у апош нюю 
інстанцыю. На ват пас ля раз гля-
ду спра вы ў су дзе, пры няц ця 
там ад па вед на га ра шэн ня. Мы 
ў сваю чар гу ста ра ем ся зра біць 
усё маг чы мае, зра зу ме ла, у ме-
жах пра ва во га по ля, каб пад тры-
маць на вед валь ні ка, ра за брац ца 
ў сут нас ці пы тан ня.

Маг чы ма, пас ля вы ву чэн ня 
шэ ра гу род нас ных зва ро таў ад 
мін чан па пэў най вост рай праб-
ле ме па сле ду юць пра па но вы 
дэ пу та таў аб зме нах у асоб ныя 
за ка на даў чыя да ку мен ты. Бо 
жыц цё не ста іць на мес цы, асоб-
ныя ак ты, па ла жэн ні і ін струк цыі 
па сту по ва страч ва юць ак ту аль-
насць, ужо не ад па вя да юць ча су 
і ма юць па трэ бу ў зме нах, удак-
лад нен нях, ка рэк ці роў цы.

Не сак рэт, што не ка то рыя гра-
ма дзя не спра бу юць вы ка рыс тоў-
ваць дэ пу та та як сво е а саб лі ва га 
ад ва ка та, хоць праб ле му мож на 
вы ра шыць са ма стой на. Да ста тко-
ва звяр нуц ца ў юры дыч ную кан-
суль та цыю, са мо му за ві таць у ад-
мі ніст ра цыю ра ё на і г. д. Але ўсё 
роў на ідуць да дэ пу та та, які, на 
мой по гляд, у пер шую чар гу па ві-
нен вы ра шаць праб ле мы пэў ных 
груп лю дзей: жы ха роў квар та ла, 
два ра, до ма. Тым не менш, мы 
ні ко лі не ад маў ля ем вы бар шчы ку 
ў са дзей ні чан ні вы ра шэн ню яго 
аса біс та га пы тан ня.

«МС»: Да вай це вер нем ся да 
так зва ных дроб ных пы тан-
няў, якія па сут нас ці з'ўля юц ца 
над звы чай важ ны мі для паў-
ся дзён на га жыц ця мін чан, у 
знач най сту пе ні ўплы ва юць 

на іх на строй, на ад но сі ны да 
мяс цо вай ула ды. Возь мем 
ма са вую аў та ма бі лі за цыю 
на сель ніц тва Мін ска, якая 
ў свой час зня нац ку зва лі ла ся 
на га рад скія ўла ды. Праб ле-
ма пар коў кі аў та ма бі ля сён-
ня — ад на з са мых вост рых, 
у тым лі ку і для ін ва лі даў. Што 
ро біц ца для гэ тай ка тэ го рыі 
мін чан?

— Пы тан не зруч най пар коў кі 
для лю дзей з аб ме жа ван ны-
мі маг чы мас ця мі, я б ска заў, з 
раз ра ду са цы яль на-ма раль ных. 
Гэ та ў пер шую чар гу праб ле ма ў 
нас са міх, мы па він ны кі ра вац ца 
агуль на ча ла ве чым прын цы пам: 
да па ма жы бліж ня му, больш сла-
ба му. Як зма гац ца з на хаб ным 
за хо пам пар ко вак для ін ва лі даў? 
Так, ёсць ад імі ніст ра тыў ныя ме-
ры. Але ча му б ма ла дым лю-
дзям, якія з до му не вы хо дзяць 
без свай го смарт фо на, не ра біць 
здым кі гэ тых па ру шэн няў і не да-
сы лаць у ДАІ?

Я не ра зу мею за хап лен ня на-
шых су ай чын ні каў вя лі кі мі ма-
шы на мі, ма гут ны мі па за да рож-
ні ка мі, якія і пар ка ваць скла да на 
ў га рад скіх умо вах, і фі нан са ва 
ўтрым лі ваць за трат на. На вош та 
яны ў го ра дзе з вы дат ны мі да-
ро га мі? Бя ры це прык лад з ін шых 
кра ін, дзе пе ра ва жа юць не вя лі кія 
эка на міч ныя ма ла літ раж кі і дзе 
за па за да рож ні кі да во дзіц ца пла-
ціць па вы ша ны па да дак. Ду маю, 
трэ ба вы ву чыць гэ ты во пыт.

«МС»: Вя до ма, пад тры ман-
не чыс ці ні, па рад ку і пры ваб-
на га вы гля ду на шых ву ліц і 
два роў так са ма каш туе гро-
шай. Ужо не пер шы год знеш-
ні вы гляд асоб ных бу дын каў 
ста лі цы псу юць так зва ныя 
гра фі ці. Як з гэ тым зма гац ца?

— Да дзе ная праб ле ма не па-
ко іць дэ пу та таў. У раз мо вах з 
на сель ніц твам яны асу джа юць 
па доб нае «мас тац тва», на лік-
ві да цыю яко га вы дат коў ва юц-
ца знач ныя срод кі з га рад ско га 
бюд жэ ту. А іх мож на бы ло б 
вы ка рыс таць, на прык лад, на 
доб ра ўпа рад ка ван не дзі ця чых 
гуль ня вых і спар тыў ных пля цо-
вак, на ін шыя мэ ты. Але, ві даць, 
та кія раз мо вы не да хо дзяць да 
«мас та коў». Та му Мін гар са вет 
пла нуе змя ніць так ты ку. У пры-
ват нас ці, мяр ку ец ца вы слу хаць 
пра па но вы дэ пу та таў і га ра джан, 
пра ана лі за ваць іх, а по тым вы-
браць ап ты маль ныя шля хі вы-
ра шэн ня не пры ем най з'я вы. Не 
вы клю ча ем па шы рэн не ві дэа-
на зі ран ня ў праб лем ных мес-
цах, каб мець пра мыя до ка зы 
су праць ван да лаў.

«МС»: У Мін ску ўжо шмат 
зроб ле на для раз дзель на га 
збо ру бы та вых ад хо даў і 
дру гас най сы ра ві ны. Ад нак, 
па вод гу ках мно гіх мін чан, 
яшчэ да лё ка не ўсё. Якія пла-
ны на най блі жэй шую перс-
пек ты ву?

— Ра бо та гэ та па тра буе па-
ста ян на га ўдас ка на лен ня, 
бо праб ле ма з лі ку шмат гран-
ных: тут і эка на міч ныя фак та ры, 

і пы тан ні са ні та рыі, эс тэ ты кі, 
функ цы я наль нас ці. За раз раз-
гля да юц ца плю сы і мі ну сы ўста-
ноў кі ва ўсіх ра ё нах ста лі цы су-
час ных мо дуль ных кан струк цый 
для збо ру бы та вых ад хо даў і 
дру гас най сы ра ві ны. Гэ тыя ўста-
ноў кі на пра ця гу не каль кіх ме-
ся цаў пра хо дзі лі апра ба цыю ў 
го ра дзе. Па вод гу ках тых, хто 
не па срэд на зай ма ец ца збо рам 
і пе ра воз кай ад хо даў, а так са-
ма мін чан на огул, та кія мо ду лі 
ма юць шэ раг пе ра ваг у па раў-
на нні са звык лы мі роз на ка ля ро-
вы мі кан тэй не ра мі. Но выя «до-
мі кі для смец ця» да во лі прос та 
вы раб ляць, збі раць на мес цы. 
Пра па ноў ва юц ца тры ва ры я нты 
мо ду ляў: для збо ру цвёр дых ад-
хо даў, для дру гас най сы ра ві ны і 
для буй на га ба рыт на га смец ця.

І яшчэ, гэ тыя мо ду лі ад роз ні-
вае ма біль насць, іх мож на без 
праб лем пе ра соў ваць з мес ца 
на мес ца. Іх пла ну ец ца спа чат-
ку ўлад коў ваць ка ля тых да моў, 
у якіх за ва ра ны смец цеп ра во ды 
аль бо жы ха ры да лі зго ду на іх 
кан сер ва цыю.

Уво гу ле мы збі ра ем ся больш 
шы ро ка вы ка рыс тоў ваць за меж-
ны до свед па збо ры та ры з плас-
ты ка і шкла з вы ка ры стан нем яе 
за клад но га кош ту. Але гэ та тэ ма 
для асоб най раз мо вы.

«МС»: На коль кі я ве даю, 
сён ня дэ пу та таў га рад ско га 
Са ве та хва люе і пра віль ная 
ўты лі за цыя вель мі дроб ных, 
але не бяс печ ных для эка ло гіі, 
а зна чыць, і зда роўя лю дзей 
рэ чаў — та кіх як ба та рэй кі, 
элект ра лям пач кі, а ця пер вось 
і ле кі. Пра апош няе, ка лі мож-
на, — больш пад ра бяз на.

— Ка лі лас ка. Так, збор ба-
та рэ ек у Мін ску на ла джа ны. 
У кра мах, ганд лё вых цэнт рах 
ёсць спе цы яль ныя скры ні для 
ад пра ца ва ных ба та рэ ек, і мно-
гія мін ча не іх ту ды пры но сяць. 
Ця пер на чар зе — збор ле каў, у 
якіх скон чыў ся тэр мін пры дат-
нас ці. Спра ва для нас у пэў ным 
сэн се но вая.

А тым ча сам пра тэр мі на ва-
ныя ле кі і ме ды цын скія прэ па-
ра ты праз атруч ван не гле бы і 
ва ды то яць у са бе знач ную не-
бяс пе ку для жы ха роў вя лі ка га 
го ра да. Уя ві це, што два міль ё ны 
ча ла век ад на ча со ва вы кі ну лі 
ў смец це ўся го па ад ным гра-
ме таб ле так. З гэ та га атры ма-
юц ца то ны так січ ных ад хо даў. 
Гэ тая праб ле ма, вы клі ка ная 
ад сут нас цю сіс тэ мы ўты лі за цыі 
ле каў, дэ пу та таў за не па ко і ла. 
Па ча лі ду маць над яе вы ра шэн-
нем. У пры ват нас ці, пла ну ем 
ста віць у па лі клі ні ках, ап тэ ках 
«Бел фар ма цыі» спе цы яль ныя 
кан тэй не ры для збо ру ле каў і 
ме ды цын скіх прэ па ра таў. Ад-
па вед нае пы тан не мы пла ну ем 
усе ба ко ва раз гле дзець на чар-
го вай се сіі Мінск ага га рад ско га 
Са ве та.

Гу та рыў 
Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

Фо та агенц тва 
«Мінск-на ві ны».

НА ДЗЁН НЫЯ ТУР БО ТЫ 
СА МЫЯ АД КАЗ НЫЯ

Раз мо ва са стар шы нёй Мінск ага га рад ско га Са ве та Анд рэ ем БУГ РО ВЫМ пра тое, 
што са праў ды хва люе га ра джан і дэ пу та таў
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