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У 
МЯС ЦО ВЫХ Са ве тах Брэсц кай 
воб лас ці ажыц цяў ля юць дэ пу тац кую 
дзей насць 2962 дэ пу та ты. З іх 57 

абра ны ў аб лас ны Са вет, 607 — у Са ве ты 
ба за ва га ўзроў ню і 2298 — у Са ве ты 
пер ша сна га тэ ры та ры яль на га ўзроў ню, 
зна чыць, у сель скія і па сял ко выя. Гэ та 
лю дзі, за якіх пра га ла са ва лі вы бар шчы кі, 
лю дзі, — ад каз ныя пе рад жы ха ра мі сва іх 
акруг за тое, як раз ві ва юц ца 
тэ ры то рыі, якія ра шэн ні вы пра цоў ва юць 
і пры ма юць ор га ны ўла ды на мес цах. Аб 
ра бо це дэ пу та таў, Са ве таў і іні цы я ты вах, 
якія ста но вяц ца рэ аль ны мі спра ва мі, — 
на ша раз мо ва са стар шы нёй Брэсц ка га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Юры ем 
НАР КЕ ВІ ЧАМ.

— На апош ніх вы ба рах дэ пу тац кі кор пус 
Брэст чы ны аб на віў ся амаль на 46 пра цэн таў, — 
па чаў га вор ку Юрый Іо сі фа віч. — Зна чыць, 
кры ху больш за па ло ву дэ пу та таў ма юць 
во пыт ра бо ты. Та кія су ад но сі ны да зво ляць 
за ха ваць пе ра ем насць з са мы мі леп шы мі 
на пра цоў ка мі ў спра ве ажыц цяў лен ня мяс-
цо ва га са ма кі ра ван ня. Яшчэ на пер шай се сіі 
мы з дэ пу та та мі аб лас но га Са ве та зноў зве-
ры лі на шы па зі цыі і вы зна чы лі пры яры тэ-
ты ў ра бо це. У по лі зро ку мяс цо вай ула ды 
шмат пы тан няў. Гэ та са дзей ні чан не вы ка-
нан ню пра гноз ных па каз чы каў са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця і вы кан ня бюд жэ ту, 
пад трым ка ства рэн ня но вых вы твор час цяў 
і са дзей ні чан не за ня тас ці на сель ніц тва, 
пры цяг нен не ў гас па дар чы аба рот ма ё мас-
ці, якая вы ка рыс тоў ва ец ца не эфек тыў на, 
доб ра ўпа рад ка ван не, раз віц цё са цы яль най 
інф ра струк ту ры, ра бо та з па жы лы мі, адзі-
но кі мі гра ма дзя на мі, са цы яль на не аба ро-
не ны мі сла я мі на сель ніц тва, пра фі лак ты ка 
пра ва па ру шэн няў і пра па ган да зда ро ва га 
ла ду жыц ця, раз віц цё аса біс тай да па мож-
най гас па дар кі, ар га ні за цыя за ку пу ма ла ка 
ў на сель ніц тва, знос пус тых і ста рых да моў, 
вы ваз смец ця і пры вя дзен не ў па ра дак па лі-
го наў ЦБА, спры ян не вы ка ры стан ню ту рыс-
тыч на га па тэн цы я лу рэ гі ё на. І гэ та да лё ка не 
поў ны пе ра лік пы тан няў, тэм, праб лем, які-
мі зай ма юц ца мяс цо выя Са ве ты. Ле тась мы 
рас пра ца ва лі кры тэ рыі ацэн кі эфек тыў нас ці 
ра бо ты стар шынь Са ве таў ба за ва га ўзроў-
ню. Вы ні кі пад во дзім кож ны квар тал.

— Час та бы ваю ў сель скіх Са ве тах і ве-
даю, што кі раў ні кі сель вы кан ка маў сва-
ёй ра бо тай ба чаць най перш на вя дзен не 
па рад ку на зям лі, доб ра ўпа рад ка ван не, 
пад тры ман не ў на леж ным ста не тэ ры то-
рый. Хоць гэ та і не прос та, асаб лі ва пры 
сціп лых бюд жэ тах мяс цо вых вы кан ка-
маў у глы бін цы, не ка то рыя пра цу юць 
да во лі ці ка ва, да бі ва юц ца, каб вёс кі, аг-
ра га рад кі вы гля да лі пры ваб на.

— Так, па ра дак на зям лі — той кі ру нак 
ра бо ты, які заў сё ды меў асаб лі вую ак ту аль-
насць. А ця пер, ка лі мы жы вём пад зна кам 
Го да ма лой ра дзі мы, гэ тая тэ ма на бы вае 
асаб лі вае гу чан не. Хо чац ца, каб кож ны 
ку ток на шай воб лас ці вы гля даў пры ваб-
 на. І, га лоў нае, што нам гэ та пад сі лу. Трэ ба 
пра явіць іні цы я ты ву і жа дан не, не ба яц ца 
пра ца ваць. Ду маю, мно гім вар та бы ло б па-
ву чыц ца ў Клей ні каў скім сель са ве це Брэсц-
ка га ра ё на. Гэ та пры га рад ны сель са вет, які 
су сед ні чае з га рад ской ры сай Брэс та, ён 
яшчэ і па меж ны. Па тэ ры то рыі пра хо дзіць 
дзе сяць кі ла мет раў дзяр жаў най мя жы з 
Поль шчай. На тэ ры то рыі раз мя шча юц ца 
па меж ная за ста ва і пункт про пус ку. Усё гэ-
та аба вяз вае пад трым лі ваць па ра дак на 
ўзроў ні і зай мац ца доб ра ўпа рад ка ван нем 
з пры цяг нен нем маг чы мых сіл і срод каў. 
У Клей ні ках ме на ві та так і ро бяць.

Не каль кі га доў та му ў квар та ле но вай 
жы лой за бу до вы ства ры лі дзі ця чую пля-
цоў ку. Квар тал гэ ты вы рас пры клад на за 
кі ла метр ад асноў ных ву ліц аг ра га рад ка. 
Жыл лё там уз вя лі ма ла дыя сем'і, у тым 
лі ку шмат дзет ныя. А каб тра піць на бліж-
нюю дзі ця чую пля цоў ку, ма ці з ка ляс кай 
трэ ба бы ло прай сці кі ла метр, а то і бо лей. 
І стар шы ня сельскага Савета Але на Мель-
нік вы нес ла гэ тае пы тан не на сель скі сход. 

Ства ры лі іні цы я тыў ную гру пу, са бра лі гро-
шы, за якія на бы лі бу даў ні чыя ма тэ ры я лы. 
Сель вы кан кам ку піў аб ста ля ван не для пля-
цоў кі. А на рас чыст ку пля цоў кі, доб ра ўпа-
рад ка ван не тэ ры то рыі вый шла боль шасць 
жы ха роў квар та ла. І ця пер пля цоў кай ка-
рыс та юц ца ўсе.

А ву лі ца Па гра ніч ная ў Клей ні ках бы ла 
ад ра сам, ку ды па ста ян на пры хо дзі лі ад ка зы 
на скар гі жы ха роў. Бо па на зва най ву лі цы 
вяс ной і во сен ню бы ло цяж ка як прай сці, 
так і пра ехаць. І вось жы ха ры на ад ным з 
чар го вых схо даў вы ра шы лі, што прый шоў 
час дзей ні чаць, а не толь кі пі саць скар гі. Са-
бра лі гро шы, ку пі лі ма тэ ры ял для пад сып кі. 
По тым за спра ву ўзя лі ся да рож ні кі, ДРБУ-
138 пра вя ло пад сып ку і грэй дзір ван не 590 
мет раў да ро гі, па якой ця пер кам форт на ха-
дзіць у лю бое на двор'е. І што ці ка ва, жы ха-
ры Па гра ніч най ву лі цы да сва ёй да ро гі ста-
вяц ца над звы чай бе раж лі ва. Са мі со чаць за 
тым, каб па да ро зе не ха дзі лі цяж ка гру зы. 
У ад ва рот ным вы пад ку ін фар му юць кам-
пе тэнт ныя служ бы. Ка лі толь кі хто па чы нае 
пра во дзіць спе цы фіч ныя ра бо ты, ад ра зу 
па сту пае зва нок у сель са вет: гра ма да Па-
гра ніч най ву лі цы ці ка віц ца, ці мае да звол 
на ка пан не тран шэі ар га ні за цыя аль бо пры-
ват ная асо ба, што яго рас па ча ла. Ка лі ж да-
рож ні кі пра вод зяць чар го вую пра фі лак ты ку 
да рож на га па крыц ця, ім па ка жуць на ват 
на не вя лі кія агрэ хі. Ад ным сло вам, лю дзі 
ад чу лі ся бе гас па да ра мі і па вод зяць ся бе 
ад па вед ным чы нам. І гэ та вель мі доб ра.

Та кім жа чы нам, з пры цяг нен нем гра-
мад скас ці ўда ло ся вы ра шыць гла баль ную 
для Клей ні каў праб ле му — аб ста ля ваць 
пар ко вач ную пля цоў ку. Ра ней цэнт раль-
ная пло шча аг ра га рад ка не раз ста на ві ла ся 
мес цам кан флік таў. Спра ва ў тым, што тут 
зна хо дзяц ца шко ла мас тац тваў з ак та вай за-
лай, а таксама цэнтр ка рэк цый на-раз ві валь-
ных за ня ткаў і рэ абі лі та цыі ін ва лі даў. Тут жа 
раз ме шча ны кан ца вы пры пы нак гра мад ска-
га транс пар ту. Зда ра ла ся, што баць кі, якія 
пры яз джа лі на кан цэрт сва іх дзя цей у шко лу 
мас тац тваў і тыя, хто пры во дзіў сва іх род ных 
у цэнтр ін ва лі даў, за стаў ля лі ма шы на мі пло-
шчу так, што рэй са вы аў то бус раз вяр нуц ца 
не мог. Та ды ад бы ваў ся кан флікт з вы клі кам 
ДАІ і вы свят лен нем ад но сін.

Кі раў нік Клей ні каў ска га сель вы кан ка ма 
са сва ім ак ты вам су ме лі пры цяг нуць спон-
са раў, дзяр жаў ныя і пры ват ныя струк ту ры, 
якія пра цу юць на тэ ры то рыі, да фі нан са ван-
ня важ на га для аграгарадка аб' ек та. А мяс-
цо выя жы ха ры, ста лыя і мо ладзь, вый шлі 
на су бот ні кі і да па маг лі доб ра ўпа рад ка ваць 
но вую пар ко вач ную пля цоў ку. У вёс ках на-
зва на га сель са ве та ўжо ста ла тра ды цы яй 
пры бі раць пры бя рэж ныя зо ны рэк Ляс ная 
і Буг. І ўзна чаль ва юць гэ ту ра бо ту дэ пу та-
ты сель ска га Са ве та, ста рас ты вё сак. Лю дзі 
вы хо дзяць ма лень кі мі гру па мі і пры вод зяць 
у па ра дак той учас так ра кі, які па цяр пеў ад 
«на бе гу» ад па чы валь ні каў. Вы хоў ваць ама-
та раў ад па чын ку на пры ро дзе тут узя лі ся 
чыс ці нёй і пры га жос цю. І вы нік не пры му сіў 
ся бе ча каць: ка лі тры-ча ты ры га ды та му на 
са бра нае смец це па тра ба ва ла ся два пры-
чэ пы трак та ра, то ця пер уда ец ца абы сці ся 
8—10 мя ха мі.

— Па га джу ся, гэ ты прык лад вель мі 
па ка заль ны, ка лі сель ская ўла да ўме ла 
на кі роў вае ды ўзна чаль вае іні цы я ты ву 
гра ма дзян. Але ж ад на спра ва — вя лі кі 
аг ра га ра док по бач з аб лас ным цэнт-

рам, дзе лю дзей мно га, іх ма тэ ры яль нае 
ста но ві шча не гор шае, ды на тэ ры то рыі 
пра цу юць па спя хо выя прад пры ем ствы, 
і зу сім ін шыя маг чы мас ці для ажыц цяў-
лен ня са ма кі ра ван ня ў не вя лі кай вёс цы 
ў глы бін цы, дзе за ста лі ся ледзь не ад ны 
пен сі я не ры...

— Так, гэ та ін шыя маг чы мас ці. Але і там 
ёсць доб рыя пры кла ды су мес най ра бо ты 
на ка рысць на сель ніц тва. Вёс ка Ча мя лы 
Воль каў ска га сель са ве та Іва цэ віц ка га ра ё -
на зу сім не аг ра га ра док, там пра жы вае 
кры ху больш за сто ча ла век. З усіх са цы яль-
на-бы та вых аб' ек таў пра цуе толь кі ма га зін 
рай спа жыў са ю за. Дык вось са мі жы ха ры 
аб ста ля ва лі Дом са цы яль ных па слуг. Пры 
гэ тым, за ўваж це, па мяш кан не пры ста са ва-
на не з бы ло га клу ба, КБА, за кры тай шко лы, 
як звы чай на бы вае, а з пры ват на га жы ло га 
до ма. Больш за тое, у до ма ёсць за кон ны 
гас па дар, які пра жы вае ў рай цэнт ры. Дык 
вось ста рас та вёс кі Ган на Емель я но віч знай-
шла па ра зу мен не з гас па ды няй. Гэ тая жан-
чы на вы рас ла ў зга да ным до ме, ця пер яна 
пен сі я нер ка, пас ля смер ці баць коў не мае
маг чы мас ці яго да гля даць, але і пра да ваць 
не вель мі хо ча. Та му яна і зга дзі ла ся даць 
сваю ма ё масць ў ка ры стан не вяс ко вай гра-
ма дзе ўза мен на пад тры ман не па рад ку. 

Ця пер тут пра вод зяц ца сель скія схо ды, 
пры мае па цы ен таў раз на ме сяц участ ко вы 
тэ ра пеўт з Да ма наў скай ам бу ла то рыі, сю ды 
за зі ра юць участ ко вы і ін спек тар па жар на га 
на гля ду пад час пра фі лак тыч ных ме ра пры ем-
стваў. На ват свя тар здзяйс няе спо ведзь для 
са ста рэ лых лю дзей ды пра во дзіць асвя чэн ні. 
А вяс коў цы на ча ле са ста рас там пры бі ра юць 
у до ме і на два ры, пра вод зяць кас ме тыч ны 
ра монт па мяш кан ня. Той вы па дак, ка лі іні-
цы я ты ву гра ма дзян трэ ба ўся ляк пад трым-
лі ваць, на кі роў ваць, як і зра біў стар шы ня 
сель вы кан ка ма Ігар Кар по віч.

— У гіс то рыі вяс ко ва га До ма са цы яль-
ных па слуг клю ча вую ро лю сыг ра ла ста-
рас та вёс кі, якая, трэ ба ра зу мець, ча ла-
век ак тыў най жыц цё вай па зі цыі. І та кія 
ёсць у кож ным ра ё не. Лю дзі зай ма юц ца 
гэ тай ра бо тай на гра мад скіх па чат ках, 
мно гія да во лі па спя хо ва. І ў сён няш нім 
вы пус ку рас каз ва ец ца пра ад ну з та кіх 
ста рас таў. Ста рас та вёс кі Яг ле ві чы Ва-
 лян ці на Які мо віч на сва ёй гра мад скай 
працы кож ны дзень. Ці дзейс ная, на ваш 
по гляд, сіс тэ ма за ах воч ван ня ста рас таў, 
якая ця пер іс нуе?

— Што год пра во дзім кон кур сы-агля ды 
ра бо ты ста рас таў як у воб лас ці, так і ў ра ё-
нах, пе ра мож цы атрым лі ва юць гра шо выя 
прэ міі, па да рун кі. Зга да ная ва мі ста рас та 
ле тась па вы ні ках па пя рэд ня га го да ста на ві-
ла ся пе ра мож цай аб лас но га кон кур су. Ёсць 
свая сіс тэ ма за ах воч ван ня ў кож ным ра ё не. 
Ра ён ныя Са ве ты ад зна ча юць най леп шых 
ста рас таў каш тоў ны мі па да рун ка мі, гра ма-
та мі, рас каз ва юць пра іх у ра ён ных срод ках 
ма са вай ін фар ма цыі.

Вар та ска заць, у мно гіх сель са ве тах 
ёсць ста рас ты, якія пра цу юць ці ка ва, на ват 
твор ча. Гэ тае азна чэн не мож на пры мя ніць, 
на прык лад, да ста рас ты вёс кі За луз зе Жа-
бін каў ска га ра ё на Аляк санд ра Ка за ка. Ён і 
су бот нік ар га ні зуе, і сам, ка лі трэ ба, да па-
мо жа па жы ло му ча ла ве ку. Адзі но кай пен-
сі я нер цы Над зеі Яшчук ад ра ман та ваў печ. 
Ста рас та з Маль ка віч Ган ца віц ка га ра ё на 
Мі ка лай Хі лю ціч га лоў ны ўхіл ро біць на 
па ра дак. Ра зам з ад на вяс коў ца мі Мі ка лай 
Мі ка ла е віч вы во зіць смец це з усталява ных 
на мо гіл ках кан тэй не раў, кант ра люе стан 
мі ні-па лі го на для ад хо даў, аб кош вае тэ ры-
то рыю. Ён пра во дзіць тлу ма чаль ную ра бо ту 
пра ка рысць раз дзель на га збо ру ад хо даў і 
сам па каз вае прык лад. Ста рас та вёс кі Вя лі кія 
Кру го ві чы гэ та га ж ра ё на Ван да Ча ба та рэн-
ка вя дзе вя лі кую ра бо ту па пра фі лак ты цы 
п'ян ства і ал ка га ліз му, эфек тыў на пра цуе з 
праб лем ны мі сем' я мі. Яе су сед Іван Му ха 
за свае срод кі аб на віў пом нік за гі ну лым во і-
 нам у вёс цы Ку ка ва. Ста рас та вёс кі Ха ты ні чы 
Анд рэй Яра шэ віч стварае ле та піс сва ёй вёс-
кі. Хоць, уліч ва ю чы пра цоў ныя і гра мад скія 
за слу гі бы ло га сель ска га на стаў ні ка, мож на 
складаць ле та піс пра яго самога.

Мно гія пы тан ні вы ра ша юць мяс цо выя 
дэ пу та ты. Мож на ска заць, што у вы ні ку 
ажыц цяў лен ня дэ пу тац кіх іні цы я тыў вы ра-
ша ны кан крэт ныя праб ле мы доб ра ўпа рад-
ка ван ня ў на се ле ных пунк тах, транс парт на-
га аб слу гоў ван ня. Дэ пу та та Пін ска га ра ён-
на га Са ве та па Ла гі шын скай акру зе Анд рэя 
Ці ха на ва вы бар шчы кі пра сі лі да па маг чы з 
ар га ні за цы яй да дат ко ва га рэй са з Ла гі шы на 
ў Пінск. Па дэ пу тац кім за пы це та кі рэйс ра-
ні цай быў уве дзе ны. Гэ та вель мі ак ту аль на, 
бо апош нім ча сам мно гія жы ха ры па сёл ка 
да бі ра юц ца на ра бо ту ў го рад. А, ска жам, 
у Пін ка ві чах ра ней не бы ло цы ві лі за ва ных 
умоў для ганд лю сель гас пра дук цы яй. Дэ-
пу та ты сель ска га Са ве та Дзміт рый Кі сель 
і Аляк сандр Вай то віч, адзін з якіх на мес нік 
ды рэк та ра прад пры ем ства, дру гі — на чаль-
нік участ ка ЖКГ, ар га ні за ва лі вы бар шчы каў 
на пра цоў ную ак цыю. Бы ла пра ве дзе на ра-
 бо та па доб ра ўпа рад ка ван ні бу ду ча га мі ні-
рын ку. Ця пер у се зон кам форт на ся бе
ад чу ва юць як пра даў цы, так і па куп ні кі.

— На коль кі я ве даю, ёсць ці ка вы во-
пыт вы ра шэн ня праб ле мы се зон на га 
ганд лю ў Ба ра на ві чах...

— І за слу га гэ та Са ве та дэ пу та таў бя гу ча га 
склі кан ня. Прэ зі ды ум га рад ско га Са ве та вяс-
ной ле тась пры няў ра шэн не аб упа рад ка ван-
ні сты хій на га ву ліч на га ганд лю. За мест та го, 
каб за ба ра няць ву ліч ны про даж ага род ні ны, 
ягад, фрук таў, у го ра дзе акуль ту ры лі ганд-
лё выя мес цы. З пры цяг нен нем рэ клам на га 
прад пры ем ства вы ра бі лі на ве сы-па віль ё ны, 
дзе ся дзяць у асноў ным пен сі я не ры і пра да-
 юць вы ра шча нае на лецішчы і пры ся дзіб-
ных участ ках. Кан струк цыі па ста ві лі там, дзе 
лю дзі га да мі аль бо на ват дзе ся ці год дзя мі 
пра да ва лі пра дук цыю з ага ро даў і са доў. Та-
кім чы нам з'я ві ла ся 58 ганд лё вых мес цаў. І 
гэ та ста ла свое асаб лі вым са цы яль ным пра-
ек там для пен сі я не раў, якія атрым лі ва юць 
пры баў ку да пен сіі, і да дат ко вай зруч нас цю 
для га ра джан.

Ба ра на ві чы на огул зна ка мі тыя мно гі мі 
іні цы я ты ва мі ў га лі не са ма кі ра ван ня. Ад на з іх — 
пер шы ў кра і не ка мі тэт тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня «На дзея». Доб-
рая спра ва ва Ус ход нім мік ра ра ё не Ба ра на-
віч, дак лад ней, па ву лі цы Пар ка вай, па ча ла-
ся ў 2003-м. Так што ле тась ка мі тэт ад зна чаў 
сваё 15-год дзе. Бы лі аб' яд на ныя на ма ган ні 
жыль цоў 15 ка а пе ра тыў ных да моў па ву лі цы 
Пар ка вай па доб ра ўпа рад ка ван ні і пад тры-
ман ні па рад ку на пры да ма вых тэ ры то ры ях. 
Га вор ка іш ла та ды пра тры ты ся чы жы ха роў. 
Лю дзі ада рва лі ся ад ка нап, вый шлі ў два ры і 
мно гае зра бі лі сва і мі ру ка мі. Ка лі ж агуль ная 
спра ва атры ма ла ар га ні за цый нае ўва саб-
лен не, з'я ві ла ся маг чы масць атрым лі ваць 
гран ты, у тым лі ку за меж ныя. За еў ра пей-
скія гро шы, срод кі, вы дзе ле ныя з бюд жэ ту 
і са бра ныя гра ма дзя на мі ка рэн ным чы нам 
па леп шы лі асвят лен не, азе ля ні лі мік ра ра-
ён, аб ста ля ва лі дзі ця чыя пля цоў кі. За раз 
ка мі тэт аб' яд ноў вае 25 да моў з коль кас цю 
на сель ніц тва ка ля пя ці ты сяч ча ла век. Адзін 
з апош ніх пра ек таў «Над зеі» — пад трым ка 
ма ла ма ё мас ных ка тэ го рый на сель ніц тва, 
шэф ства над пен сі я не ра мі ў ар га ні за цыі іх 
воль на га ча су.

Эфек тыў на пра цуе ву ліч ны ка мі тэт у Сто-
лі не па ву лі цы Дзяр жын ска га, у склад яко-
га ўва хо дзіць дзе вяць ча ла век. За дзе сяць 
га доў ра бо ты ка мі тэ та па мя няў ся знеш ні 
вы гляд пры да ма вых тэ ры то рый. Шмат ро-
біц ца дэ пу та та мі аб лас но га цэнт ра на пя рэ-
дад ні свят ка ван ня 1000-га до ва га юбі лею 
го ра да.

Гэ ты во пыт над звы чай каш тоў ны. Яго 
трэ ба вы ка рыс тоў ваць паў сюль у га ра дах. 
Да ма выя ка мі тэ ты, ка лі знай сці ак тыў на га 
лі да ра, мо гуць шмат зра біць для на вя дзен-
ня па рад ку. А гэ та і ёсць пер ша сныя фор мы 
са ма кі ра ван ня. У па доб ных ста сун ках лю-
дзі зна ё мяц ца, па чы на юць ка му ні ка ваць, 
у най леп шых вы пад ках та кая ра бо та не 
аб мя жоў ва ец ца ўста ля ван нем, на прык-
лад, ад ной дзі ця чай пля цоў кі, а ідзе да лей, 
раз ві ва ец ца. І вось з та кіх не фар маль ных 
лі да раў да моў, ву ліц, квар та лаў па він ны 
вы рас таць дэ пу та ты га рад скіх ці ра ён ных 
Са ве таў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

З ПЕР ШЫХ ВУС НАЎ

НА КІ РОЎ ВАЦЬ, ПАД ТРЫМ ЛІ ВАЦЬ, НА КІ РОЎ ВАЦЬ, ПАД ТРЫМ ЛІ ВАЦЬ, 
РАЗ ВІ ВАЦЬ ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВУРАЗ ВІ ВАЦЬ ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВУ
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Аб склад ні ках са ма кі ра ван ня 
ў не вя лі кай вёс цы, 

аг ра га рад ку, 
га рад ской ву лі цы і мік ра ра ё не


