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Пер шыя рэ клам ныя кан струк цыі ка-

ля пад' ез даў да моў з'я ві лі ся ў Бе ра зі-

но, і з ця гам ча су прад пры маль ні кі 

зра зу ме лі, што іх пра ект ка рыс ны для 

вы кан ка маў і ЖКГ, і ста лі ру хац ца да-

лей у гэ тым кі рун ку. На сён ня ў 25 ра-

ён ных цэнт рах Бе ла ру сі раз ме шча на 

ўжо 4500 ін фар ма цый ных до шак. За іх 

уста ноў ку на сель ніц тва ні чо га не пла-

ці ла, улас на ка жу чы, так са ма як ка му-

наль ні кі і мяс цо выя ўла ды. Ме на ві та іх 

аб' явы раз мя шча юц ца бяс плат на, як і 

ін фар ма цыя з UNІHЕLР і ін шых ка рыс-

ных кры ніц, пла ту прад пры маль ні кі 

бя руць толь кі з ка мер цый ных рэ кла-

ма даў цаў. Да рэ чы, пра па ноў ва юць ім 

тан ней шую па слу гу, за якую нель га 

атры маць штраф.

— На прык лад, ка лі кра ма пра па ноў-

вае свае та ва ры, мы раз мя шча ем іх 

бук ле ты. На та кіх стэн дах мож на ўба-

чыць рэ кла му мяс цо вых прад пры маль-

ні каў, якія да гэ туль па кі да лі яе ў паш-

то вых скрын ках, — на шы кан струк цыі 

да зва ля юць лю дзям па гля дзець, па чы-

таць і ўзяць ней кі ма тэ ры ял з са бой, — 

дзе ліц ца Дзміт рый. — Ка мусь ці наш 

пра ект мо жа зда вац ца ка мер цый ным, 

але гэ та не зу сім так. Так, мы за раб-

ля ем ней кія гро шы, і гэ та ня дрэн на, 

але асноў ная на ша за да ча за клю ча ец-

ца ў тым, каб зра біць рэ кла му цы ві лі-

за ва най.

ТРА ЦІМ, 
НЕ ЗА ДУМ ВА Ю ЧЫ СЯ

На ўрад ці нех та пач не спра чац ца, 

што бяс кон цыя аб' явы і рэ кла ма ў пад'-

ез дах, на слу пах і пры пын ках толь кі 

раз драж ня юць. Але гэ та яшчэ паў бя-

ды — на ўпа рад ка ван не пас ля пры кле-

е ных па пе рак вы дат коў ва юц ца ве лі-

зар ныя срод кі.

У Бе ла ру сі 118 ра ён ных цэнт раў без 

улі ку Мін ска і аб лас ных цэнт раў. Ка лі 

за мя ніць усе ўва ход ныя дзве ры, якія 

бы лі са пса ва ны рэ кла май, спат рэ біц ца 

70 міль ё наў руб лёў. Але ўсё гэ та бу дзе 

да рэм на, та му што на заўт ра дзве ры 

па шко дзяць із ноў. Да рэ чы, на гэ тыя 

гро шы мож на бы ло б да па маг чы шмат-

дзет ным сем' ям (на гэ ты кі ру нак у 2019 

го дзе вы дат ка ва лі больш за 30 міль ё-

наў руб лёў), вы дзе ліць іх на раз віц цё 

пра фе сій на-тэх ніч най і ся рэд не спе цы-

яль най аду ка цыі (46 міль ё наў руб-

лёў — ле тась). 70 міль ё наў — гэ та так-

са ма 7 % ад бюд жэ ту дзяр жа вы, які 

тра ціц ца на за бес пя чэн не ме ды цын-

скай да па мо гі. А ка лі сю ды да даць 

Мінск і аб лас ныя цэнт ры, то вы ні ко вую 

су му мож на сме ла па вя ліч ваць у два 

ра зы!

— Ка неш не, што год дзве ры мя няць 

не аба вяз ко ва, але іх фар ба ван не так-

са ма не ча га каш туе — пло шча, якую 

трэ ба бу дзе па фар ба ваць толь кі ў ра-

ён ных цэнт рах, скла дзе 60 ста ды ё наў 

«Ды на ма»! А гэ та мі ні мум 600 ты сяч 

руб лёў! — раз ва жае прад пры маль нік.

І вось ка лі да гэ тай су мы пры плю-

са ваць апо ры асвят лен ня... Толь кі 

ў невя лі кім го ра дзе на фар ба ван не 

слу поў, якія зна хо дзяц ца на дзвюх 

цэнт раль ных ву лі цах го ра да, тра цяць 

1200 рублёў. А ка лі па лі чыць толь кі 

цэнт раль ныя ву лі цы ўсіх ра ён ных цэнт-

раў, то су ма за трат па вя лі чыц ца да 

140 ты сяч. Яшчэ 60 ты сяч ідзе на па-

фар боў ку пры пын каў га рад ско га 

транс пар ту, а коль кі срод каў вы дат коў-

ва ец ца на ад наў лен не тых жа пад'ез-

даў?

— Акра мя та го, ні хто не штра фуе 

ня доб ра сум лен ных гра ма дзян, якія 

рас клей ва юць гэ тую рэ кла му, дзе ім 

за хо чац ца. А гэ та ж так са ма гро шы! 

Ка лі ў ад ным го ра дзе бу дзе 10—15 па-

ру шэн няў, то ў ім не да лі чац ца ка ля 

25 ты сяч руб лёў, а дзяр жа ва цал кам — 

тры міль ё ны, — лі чыць Дзміт рый. — 

Гэ та 3 % ад су мы штра фаў па ўсёй 

кра і не, а ка лі мы да да дзім Мінск і аб-

лас ныя цэнт ры, то мо жа быць на ват 

8—10 %. І ня гле дзя чы на гэ та наш 

пад'езд кож ны дзень пра цяг ва юць 

закід ваць рэ кла май.

НЯ ВЫ ГАД НЫЯ 
ЗНО СІ НЫ

Ліч бы не ма лень кія, і не ка то рыя мяс-

цо выя ўла ды па ча лі ба чыць ва ўпа рад-

ка ван ні сты хій най рэ кла мы пэў ную 

вы га ду. У той ці ін шы ра ён ны цэнтр 

Лаб ко ві чы са сва ім пра ек там трап ля-

юць толь кі праз вы кан кам і ўжо пас ля 

раз мо вы з прад стаў ні ка мі ўлад за клю-

ча юць да га вор з мяс цо вай ар га ні за-

цыяй ЖКГ. Зда ец ца, ні чо га скла да на-

га — ка му наль ні кі да зва ля юць ім ста-

віць стэн ды ка ля пад' ез даў, а прад пры-

маль ні кі со чаць за чыс ці нёй і пад трым-

лі ва юць па ра дак...

— Але не заў сё ды нам да зва ля юць 

ра біць гэ та бяс плат на, дзесь ці мы вы-

му ша ны пла ціць арэн ду, пры гэ тым 

прад пры ем ства ЖКГ ці та ва рыст ва 

ўлас ні каў уста наў лі ва юць свае та ры-

фы, хоць браць гро шы за гэ та на ват 

не зу сім за кон на, — ка жа Дзміт рый. — 

За свой кошт мы ста вім кан струк цыі, 

аб слу гоў ва ем іх, бяс плат на раз мя шча-

ем ін фар ма цыю ад мяс цо вых улад, 

ЖКГ і ін шых дзяр жаў ных служ баў, але 

ўсё роў на за ста ём ся він ны.

На прык лад, у Слуц ку прад пры маль-

ні кі што ме сяц ад да юць 200 руб лёў за 

раз мя шчэн не 200 кан струк цый і ўжо ў 

гэ тым ня суць стра ты. А ў На ва по лац ку 

за раз мя шчэн не 200 кан струк цый мяс-

цо выя ўла ды агу чы лі су му ў 2600 руб-

лёў... «Зра зу ме ла, што мы ту ды не 

прый шлі», — ка жа Дзміт рый Лаб-

ковіч.

І вось тут ужо трэ ба за ду мац ца. 

Маг чы ма, мяс цо выя жы ха ры бы лі б і 

не су праць на вес ці па ра дак у пад' ез-

дах і па зба віц ца ад на да куч лі вай рэ-

кла мы, але ім на ват не да лі ўба чыць 

гэ тую маг чы масць...

ДЗІ ЦЯ ЧАЯ ГУЛЬ НЯ
Са цы яль ны пра ект Лаб ко ві чаў час-

та трап ляе «ў мі нус», але не толь кі з-за 

арэнд най пла ты — кан струк цыі час та 

ла ма юць. У мі лі цыю прад пры маль ні кі 

ні ко лі не звяр та лі ся, і, па сло вах Дзміт-

рыя, ка лі б гэ тым пра ек там зай ма лі ся 

ар га ні за цыі ЖКГ, то ў іх ні чо га не атры-

ма ла ся б — яны б толь кі страч ва лі 

больш гро шай з-за ван да ліз му.

— У Жо дзі не мы ўста на ві лі 200 кан-

струк цый, і роў на праз два тыд ні гэ тыя 

200 кан струк цый нам са пса ва лі. Але 

мы ўсё ад на ві лі. Іх і ця пер ло мяць што-

ме сяц у кож ным ра ён ным цэнт ры, — 

дзе ліц ца прад пры маль нік. — Каб гэ та-

га не бы ло, лю дзям не толь кі трэ ба 

даць цы ві лі за ва ныя кры ні цы рэ кла мы, 

але і штра фа ваць ня доб ра сум лен ных 

рэ кла ма даў цаў.

У Кі таі гэ тую праб ле му вы ра шы лі 

яшчэ 30 га доў та му — спе цы я ліс ты 

пэў най служ бы са чы лі за ня доб ра сум-

лен най рэ кла май, і ну ма ры тэ ле фо наў 

з та кіх аб' яў ад праў ля лі ро ба ту, які 

кож ныя дзве хві лі ны тэ ле фа на ваў ім і 

па ве дам ляў аб па ру шэн ні за ко на. 

У вы ні ку рэ кла ма даў цы прос та страч-

ва лі свой ну мар тэ ле фо на.

— Мы пра па на ва лі адап та ваць іх 

во пыт пад на шу кра і ну і рас пра ца ваць 

ма біль ную пра гра му, якой змо гуць ка-

рыс тац ца на ват дзе ці, — ка жа Дзміт-

рый. — Пра цэс бу дзе па бу да ва ны ў 

вы гля дзе гуль ні — дзе ці бу дуць гу ляць 

па го ра дзе праз да поў не ную рэ аль-

насць і «ла віць» не санк цы я на ва ную 

рэ кла му з да па мо гай свай го смарт-

фона.

Ка лі пэў ны пер са наж (у пра гра-

ме. — «Зв.») «зло віць» та кую аб' яву, 

яе фо та і мес ца зна хо джан не ад ра зу 

тра пяць да прад пры маль ні каў. Тыя 

ўпэў няц ца, што ну мар на ле жыць та му 

ці ін ша му рэ кла ма даў цу, а по тым пе-

рад адуць яго кан так ты ро ба ту, які бу-

дзе пра ца ваць па той жа схе ме, што і 

кі тай скі.

— Стэн ды — гэ та аль тэр на тыў ная 

кры ні ца рэ кла мы, якая неш та дае 

дзяр жа ве, лю дзям і прад пры маль ні-

кам, а для та го, хто не ра зу мее, мы 

хо чам ства рыць та кую гуль ню, каб у 

кож ным пунк це Бе ла ру сі лю дзі за ха-

це лі да па маг чы зра біць іх го рад чыс-

цей шым, — раз ва жае Дзміт рый Лаб-

ко віч.

РЭС ПУБ ЛІ КАН СКІ 
МАШ ТАБ

Але трэ ба ра зу мець, што рас пра цоў-

ка та кой гуль ні ня ма ла каш туе. Дзе ля 

та го прад пры маль ні кі і вы ра шы лі ўзяць 

удзел у кон кур се пра ек таў, які фі нан суе 

іна ва цый ны фонд Мі набл вы кан ка ма. 

Тым больш ме на ві та гэ ты кон курс мо жа 

даць ім маг чы масць рас паў сю дзіць іні-

цы я ты ву на ўсю Бе ла русь.

— І гэ та рэ аль на, але без пад трым кі 

дзяр жа вы і мяс цо вых улад ні чо га не 

атры ма ец ца, — тлу ма чыць прад пры-

маль нік. — Біз нес-план мож на бу дзе рэа-

лі за ваць толь кі ў тым вы пад ку, ка лі не 

бу дзе бю ра кра тыч ных пе ра шкод і з нас 

не бу дуць браць арэнд ную пла ту. Тым 

больш што сён ня не іс нуе та кой стаў кі, 

а кошт па слу гі не ка то рыя прос та бя руць 

з га ла вы, і ён атрым лі ва ец ца кас міч ны.

Ка лі дзяр жа ва ацэ ніць гэ ты пра ект і 

яго са цы яль ную ро лю, то прад пры маль-

ні кі змо гуць ства рыць ра бо чыя мес цы 

(у не ка то рых га ра дах аб слу гоў ван нем 

стэн даў зай ма юц ца мяс цо выя жы ха-

ры. — «Зв.»), да па мо гуць зні зіць за тра-

ты на ўтры ман не пад' ез даў, да дуць 

маг чы масць за ха ваць но ва бу доў лі і па-

вя лі чаць пры ток срод каў у бюд жэт за 

кошт штра фаў. Але га лоў нае тут, што 

на ша кра і на ста не чыс цей шай і ў на-

сель ніц тва на рэш це з'я віц ца кры ні ца 

цы ві лі за ва най рэ кла мы.

— Апе ра тар дру гас ных ма тэ ры яль-

ных рэ сур саў вы ка заў дум ку, што та кія 

ін фар ма цый ныя дош кі — най леп шая 

ла ка цыя для та го, каб ін фар ма ваць на-

сель ніц тва пра не аб ход насць раз дзя-

ляць ад хо ды, — лі чыць Дзміт рый Лаб-

ко віч. — Тое ж да ты чыц ца і мяс цо вых 

улад, ЖКГ, МНС. Тыя ж цэнт ры за ня-

тас ці мо гуць ін фар ма ваць лю дзей пра 

ва кан сіі, бо, як па ка за ла прак ты ка, 

ганд лё выя сет кі праз нас заў сё ды зна-

хо дзі лі са бе су пра цоў ні каў. І ка неш не, 

ха це ла ся б атры маць цы ві лі за ва ны па-

ды ход у гэ тым кі рун ку ад іх усіх.

Па пад лі ках прад пры маль ні каў, 

за пяць га доў дзей нас ці пра ект да зво-

ліць сэ ка но міць больш за 900 ты сяч 

рублёў, а 66 міль ё наў не спат рэ біц ца 

тра ціць на ад наў лен не пад' ез даў, слу-

поў ды пры пын каў.

— Акра мя та го, на сель ніц тва атры-

мае якас ныя ін фар ма цый ныя па слу гі, 

у Бе ла ру сі з'я віц ца як мі ні мум сто но вых 

ра бо чых мес цаў, а дзяр жа ва атры мае 

да дат ко вы да ход праз штра фы, — 

лічыць Дзміт рый.

БЯС КОН ЦЫ ПО ШУК
Са цы яль ныя пра ек ты, як пра ві ла, 

ад бі ра юць не толь кі шмат ча су і срод-

каў, але і жа дан не пра ца ваць у гэ тым 

кі рун ку. Але гэ та зу сім не пе ра шка джа-

ла ма ла дой сям'і — у яе жыц ці па ста-

ян на ад бы ва лі ся па дзеі, якія пры му ша-

лі ру хац ца да лей. Ле тась гэ та бы ла 

пе ра мо га ў кон кур се «Ма ла ды лі дар 

Мін шчы ны», а сён ня гэ та кон курс іна-

ва цый ных пра ек таў ад Мі набл вы кан-

кама.

— Ад ной чы, ка лі бы ла дум ка ад мо-

віц ца ад пра ек та, я вы ра шыў па тэ ле фа-

на ваць мі ніст ру жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі і да апош ня га ду маў, што ўсе 

гэ тыя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі — пад-

ман, на ват не раз ліч ваў, што мі ністр 

возь ме труб ку, яшчэ пе ра пыт ваў яго, ці 

са праў ды гэ та ён, — усмі ха ец ца прад-

пры маль нік. — Але мі ністр здзі віў ся не 

менш, што я звяр нуў ся да яго з пра па-

но вай, а не са скар гай. Паз ней нас за-

пра сі лі ў мі ніс тэр ства, і пас ля гэ тай су-

стрэ чы но вую да ро гу нам ад крыў жур-

на ліст іх ве да мас на га вы дан ня.

Пас ля гэ та га пра ект Лаб ко ві чаў пад-

тры маў бе ла рус кі му зы кант Ва ле рый 

Дай не ка, а по тым прад пры маль ні кі пе-

ра маг лі ў трох на мі на цы ях кон кур су 

«Леп шыя та ва ры Бе ла ру сі». Шмат сіл 

і на тхнен ня ўда ло ся атры маць і на кон-

кур се Sосіаl Wееkеnd у 2019 го дзе.

— Мы дай шлі толь кі да паў фі на лу, 

але гэ та бы ло цу доў на! Мы су стрэ лі 

шмат ці ка вых лю дзей, якія па дзя лі лі ся 

з на мі сва ім во пы там, дум ка мі на конт 

на ша га пра ек та, а га лоў нае — мы ўба-

чы лі, што наш пра ект па трэб ны лю-

дзям, што ім зу сім не па да ба ец ца рэ-

кла ма на слу пах, пры пын ках і ў пад'ез-

дах, — дзе ліц ца Дзміт рый. — Гэ та ві-

даць і па тым, як мяс цо выя жы ха ры 

ста вяц ца да на шых стэн даў, — ад ной-

чы ней кі муж чы на пра га няў мя не ад іх 

з да па мо гай моц ных слоў, ду маў, што 

я ха чу са пса ваць дош кі, а ад на ба бу ля 

са ма стой на спра ба ва ла ад ра ман та-

ваць на шы кан струк цыі. І вось тут зра-

зу ме ла толь кі ад но — лю дзі не хо чуць 

жыць ся род рэ кла мы, якой за ва ле ны 

ўсе пад' ез ды.

* * *
І тут ня ма ні чо га дзіў на га — кож ны 

з нас хо ча жыць у чыс ці ні. Дзіў на ін-

шае — што знай шлі ся лю дзі, якія па жа-

да лі нам у гэ тым да па маг чы. Прос та 

так. І гэ та са праў ды цуд. Бо для іх прад-

пры маль ні кі, як ска заў Дзміт рый, не 

прос та лю дзі, якія за раб ля юць гро шы, 

а тыя, хто па ві нен неш та доб рае ра біць 

для лю дзей.

Ва ле рыя КІС ЛАЯ.

Фо та з ар хі ва 

Дзміт рыя ЛАБ КО ВІ ЧА.

Пра тое, што мы па ча лі бу да ваць 

да мок у вёс цы, ве да лі толь кі я і 

муж. Баць кам вы ра шы лі ні чо га не 

ка заць ра ней ча су. Каб не хва ля ва-

лі ся. Спра ва ў тым, што мы па ча лі 

ўзво дзіць сце ны ды дах яшчэ да 

та го, як на бы лі ўчас так...

Па ча ло ся ж усё, як ні дзіў на, з ка пі-

таль на га ра мон ту на здым най ква тэ ры. 

Мы амаль паў го да га та ва лі ежу на ма-

лень кай элект ра пліт цы, бо за ме на га за-

вых труб ча мусь ці за цяг ну ла ся. Столь кі ж 

пры бі ра лі смец це за «го ра-ра монт ні ка мі» 

ды слу ха лі іх бяс кон цыя ма цю кі пад вок-

на мі... Не, не па ду май це, я не скар джу ся. 

Хут чэй на ад ва рот, вель мі ўдзяч ная лё су. 

Бо ме на ві та дзя ку ю чы та му ня шчас на му 

кап ра мон ту мы ця пер жы вём ва ўлас-

ным, хоць і не вя ліч кім, дам ку. Ма ла та го, 

што больш не чу ем п'я ных сва рак су се-

дзяў за сцен кай, дык яшчэ і не вы кід ва ем 

што ме сяц іль ві ную до лю за роб ку на ве-

цер. А ў якас ці бо ну су — ды ха ем чыс тым 

па вет рам ды п'ём ва ду без пры сма ку 

хлор кі. Да рэ чы, вус лян скую ва дзіч ку з 

улас най свід ра ві ны мы ця пер во зім з са-

бой у Мінск у якас ці гас цін ца, час ту ем 

сва іх ста ліч ных сяб роў.

Дык вось, як раз пад час чар го вай на-

ва лы ра монт ні каў муж у рос па чы па чаў 

пра гля даць у ін тэр нэ це аб' явы аб про да-

жы ўчаст каў. І ней кім не ве ра год ным чы-

нам амаль ад ра зу ж на тра піў на здым кі 

з Ма лой Ву сы. На пер шы по гляд ні чо га 

асаб лі ва га: 15 со так, на па ло ву за рос лыя 

за ла та рні кам ледзь не ў рост ча ла ве ка. 

На ўчаст ку за лі ты фун да мент 5 на 6. Але 

ўва гу май го Ула дзя пры цяг ну ла ін шае — 

тое, што з участ ка ві даць са сно вы лес. 

Ды рэч ка ў кро ка вай да ступ нас ці. І ўсё 

гэ та каш туе кры ху больш за дзве ты ся-

чы бе ла рус кіх руб лёў. Шчы ра пры знац-

ца, мы ду ма лі, што та кіх цэн ужо не іс-

нуе, уліч ва ю чы, што па вёс цы ідзе газ.

Па во лі лё су муж быў пер шы, хто па-

тэ ле фа на ваў гас па да ру та го ўчаст ка. 

І ў той жа дзень па ехаў на агле дзі ны. 

Вяр нуў ся ўзру ша ны, з ку чай здым каў ды 

ві дэа за пі саў на тэ ле фо не. «Уяў ля еш, 

там та кі шы коў ны лес пра сці ра ец ца на 

15 кі ла мет раў. Мож на бу дзе ў гры бы ха-

дзіць хоць што дзень і ды хаць га ю чым 

са сно вым па вет рам. Бу дзем жыць як на 

ку рор це». Ка ра цей, у яго не бы ло ні я кіх 

су мнен няў — «трэ ба браць».

На заўт ра мы ра зам з Ула дзі мі рам (гас-

па да ром участ ка) па еха лі ў рай вы кан кам, 

каб пра кан суль та вац ца, як лепш афор-

міць здзел ку. Я за ста ла ся ча каць муж чын 

у ма шы не. Дзесь ці хві лін праз двац цаць 

яны вяр ну лі ся з рос пач чу на тва рах. Аказ-

ва ец ца, бы лы ва ен ны пра тэр мі на ваў сваё 

бу даў ніц тва. І ка лі на пра ця гу двух ме ся-

цаў не ўзвя дзе сце ны ды дах, то дзяр жа ва 

за бя рэ ў яго ўчас так. 

Пра да ваць адзін фун да-

мент ён не мае пра ва па 

за ко не.

Ула дзі мір шчы ра пры-

знаў ся, што бу да ваць ні-

чо га не збі ра ец ца. Ра ней 

ха цеў тут уз вес ці не вя ліч-

кую лаз ню, каб з сяб ра мі 

пры яз джаць па рыц ца. 

Але ру кі так і не дай шлі. 

А ня даў на па мер ла ма ці. 

У спад чы ну за стаў ся 

баць коў скі дом з участ-

кам у Слуц кім ра ё не. 

«Мя не ад на го на ўсё не 

хо піць. Вось і вы ра шыў 

пра даць вус лян скі ўчас-

так, а тут та кая не спа дзя-

ван ка...» У вы ні ку Ула дзі-

мір пра па на ваў нам апе-

ра тыў на ўзво дзіць сце ны 

ды дах ад яго імя, па да-

ве ра нас ці, каб да кан ца 

ле та афі цый на афор міць 

здзел ку куп лі-про да жу.

Перш чым пры няць ра шэн не, я за ха-

це ла па ба чыць учас так на свае во чы. 

І ў мя не, як і ў му жа, ад бы ла ся лю боў з 

пер ша га по гля ду. Па ду ма лі, што або пан 

або пра паў. І ры зык ну лі. У той жа дзень 

па еха лі да на та ры у са і афор мі лі да ве ра-

насць на імя май го Ула дзя — і, як ба чы-

це, ін ту і цыя нас не пад вя ла. Гас па дар 

участ ка ака заў ся ча ла ве кам сло ва, 

стры маў абя цан не. Хоць, ка лі мы апа вя-

да ем сваю гіс то рыю сяб рам, тыя шчы ра 

здзіў ля юц ца. «Ну вы і ры зы коў ныя, па-

ве рыць ча ла ве ку, яко га пер шы раз ба-

чы це... Ён жа мог, уба чыў шы га то вы 

да мок, пе ра ду маць пра да ваць учас так, 

і ні чо га б не да ка за лі». Не ве даю, ці вы-

ра шы ла ся б я на та кі крок за раз. Але 

та ды ў мя не, ця жар най, на ват су мне ваў 

не бы ло, што ўсё атры ма ец ца.

Ця пер мно гія здзіў ля юц ца, ча му мы 

вы ра шы лі па бу да ваць та кі ма лень кі да-

мок. А ўсё вель мі прос та: у пра ек це, які 

за цвяр джаў ра ней шы гас па дар, быў 

заяў ле ны дом з фун да мен там 5 на 6. Мы 

прос та не ме лі пра ва вы хо дзіць за яго 

ме жы. Але я да гэ та га стаў лю ся па-фі-

ла соф ску. Па-пер шае, вя лі кі дом па тра-

буе вя лі кіх фі нан са вых укла дан няў і, 

ад па вед на, ча су. А нам важ на бы ло як 

ма га хут чэй з'е хаць са здым най ква тэ-

ры. Па-дру гое, да до ма з ча сам мож на 

зра біць пры бу до ву — бы лі б гро шы ды 

жа дан не. Га лоў нае, як па мне, вы браць 

мес ца па ду шы. Бо, па га дзі це ся, чыс тае 

па вет ра, рэч ку ды лес пас ля, каб і ха цеў, 

не на ма лю еш ні за якія гро шы. Гэ та як 

з ад но сі на мі. Лю дзі ча сам, звяз ва ю чы 

свой лёс з ін шым ча ла ве кам, звяр та юць 

ува гу не на тое, не на асноў нае. Не на 

ду шэў ныя якас ці, а на знеш ні вы гляд ды 

таў шчы ню ка шаль ка, на прык лад. А по-

тым ку са юць са бе лок ці...

Дня мі па гля дзе ла бія гра фіч ны фільм 

«Мо дзі». Там да га лоў най ге ра і ні, якая 

пра сла ві ла ся дзя ку ю чы сва ім кар ці нам, 

пры ехаў брат. Ён па гля дзеў на ма лень кі 

ды прос цень кі да мок, дзе яна жы ве са 

сва ім му жам, раз воз чы кам ры бы, і ска-

заў: «У ця бе за раз ха пае гро шай. Ча му б 

вам не ку піць лепшы дом?» — «На вош-

та нам так ра біць, — па чуў ён у ад каз. — 

Гэ ты дом пры нёс ра дасць».

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК. 

Фо та аў та ра.

20 марта 2020 года в 14.00 в актовом зале общества 
состоится очередное общее собрание акционеров 

ОАО «Вишневка-2010» с повесткой дня:

1. «Об итогах развития ОАО «Вишневка-2010» за 2019 год и задачах по обеспе-
чению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 
2020 год». 

2. «Отчет Наблюдательного совета ОАО «Вишневка-2010» о работе в 
2019 году».

3. «Отчет ревизионной комиссии ОАО «Вишневка-2010» о работе в 2019 году». 
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита 
общества за 2019 год». 

4. «Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях 
и убытках ОАО «Вишневка-2010» за 2019 год». 

5. «Распределение прибыли общества за 2019 год». 
6. «План распределения прибыли общества за 2019 год».
7. «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Вишневка-2010». 
8. «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Вишневка-2010». 
9. «Утверждение размера материального вознаграждения членам Наблюдатель-

ного совета и ревизионной комиссии ОАО «Вишневка-2010».
Регистрация участников общего собрания акционеров будет осуществлять-

ся 20 марта 2020 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.
Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру – паспорт, представите-

лю акционера – паспорт и доверенность.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту 

нахождения общества (Минский район, а. г. Вишневка, ул. Центральная, д. 1А) с 
08.00 до 17.00 с 10 по 19 марта 2020 года.
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Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе ла ру сі глы бо ка смут куе з на-

го ды заў час най смер ці на мес ні ка стар шы ні Фе дэ ра цыі 

праф са юзаў Бе ла ру сі МІК ШЫ Аляк санд ра Сяр ге е ві ча і вы-

каз вае спа чу ван не род ным і бліз кім ня бож чы ка.

Уні каль ны ме ма ры ял 

па мя ці аб на се ле ных 

пунк тах Го мель шчы ны, 

якія бы лі спа ле ны ра-

зам з мір ны мі жы ха ра-

мі, з'я віц ца ў Свет ла гор-

скім ра ё не. Комп лекс 

бу дзе ўзве дзе ны на 

мес цы бы лой вёс кі Ала, 

дзе ў сту дзе ні 1944 го да 

атрад кар ні каў спа ліў 

жы вы мі і рас стра ляў 

1758 ча ла век, у тым лі-

ку 950 дзя цей.

Вя до ма, што жу дас ны лёс свет-

ла гор скай Алы — гэ та коль касць 

ах вяр, па раў наль ная 12 Ха ты ня мі. 

Кар ні кі са гна лі лю дзей ў да мы і 

гас па дар чыя па бу до вы, по тым 

пад па лі лі. У той час у вёс цы акра-

мя мяс цо вых зна хо дзі лі ся бе жан-

цы з ін шых па сёл каў. Тых, хто 

спра ба ваў уця чы, рас стрэль ва лі і 

кі да лі ў агонь. Пас ля вы зва лен ня 

Свет ла гор шчы ны на ўскрай ку 

вёс кі ў брац кай ма гі ле па ха ва лі 

астан кі мір ных жы ха роў і це лы 

сал да таў, што за гі ну лі пры вы зва-

лен ні мяс цо вас ці. Вёс ка Ала 

больш не ад ра дзі ла ся, ад нак у 

1958 го дзе на мес цы тра ге дыі 

ўста ля ва лі пом нік — скульп ту ру 

сал да та з вян ком.

Ідэя ства рэн ня но ва га ме ма-

ры я ла ў Але на ле жыць свет ла-

гор ска му паэ ту Ізя сла ву Кат ля-

ро ву. Ле тась пад Свет ла гор скам 

прай шоў пле нэр скульп та раў у 

па мяць тра ге дыі спа ле най вёс кі. 

З ве лі зар ных ва лу ноў мас та кі 

ства ра лі скульп ту ры-сім ва лы, 

якія па він ны за няць асоб нае 

мес ца ў бу ду чым комп лек се.

Да рэ чы, у снеж ні мі ну ла га го да 

пад час су стрэ чы Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі са сту дэн та мі і вы клад чы ка мі 

ме ду ні вер сі тэ таў пы тан не аб не аб-

ход нас ці ства рэн ня ме ма ры я ла ў 

Але пад ня ла сту дэнт ка ад ной з го-

мель скіх ВНУ. Іні цы я ты ву пад тры-

ма лі на са мым вы со кім уз роў ні.

— Кам па зі цый на комп лекс — 

гэ та тры бло кі: ува ход ная гру па, 

пе ша ход ны марш рут і ме ма рыяль-

ная зо на, — прад стаў ляе эс кіз ме-

ма ры я ла, які рас пра ца ва ла твор-

чая гру па ААТ «Ін сты тут Го мель-

гра ма дзянп ра ект», на чаль нік 
га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч-

най ра бо ты, куль ту ры і па спра-

вах мо ла дзі Го мель ска га абл-

вы кан ка ма Дзя ніс ЯЗЕР СКІ. — 

Ва ўва ход най гру пе на аван пло-

шчы раз мес ціц ца сім ва ліч ная 

кам па зі цыя з за сох ла га дрэ ва ка-

ля ва да ёма і сця ны з імёна мі ах-

вяр. Асоб на бу дзе ство ра ны абел-

іск з кар тай Го мель скай воб лас ці, 

на якой ад зна чаць усе спа ле ныя 

вёс кі на ша га рэ гі ё на.

Пе ша ход ны марш рут — гэ та 

амаль 300 мет раў ляс ной да рогі, 

вы кла дзе най ка мя ня мі ў тым на-

прам ку, як пра хо дзі ла га лоў ная 

ву лі ца бы лой вёс кі. На мес цы 

да моў з'я вяц ца 34 сты лі за ва ныя 

бра мы пад вор каў і абел іс кі з сі-

лу э та мі лю дзей. Усё бу дзе вы-

ка на на з бе то ну.

У ме ма ры яль най зо не аб но віц-

ца звон ку іс ну ю чая брац кая ма гі ла. 

По бач раз мес ціц ца зва ні ца: коль-

касць зва ноў — па лі ку вё сак, жы-

ха ры якіх за гі ну лі ў Але, — рас тлу-

ма чыў Дзя ніс Язер скі. — Тут жа 

з'я вяц ца стэ ла з на бат ным зво нам, 

ін фар ма цый ная зо на, а так са ма 

пля цоў ка з ім пра ві за ва нымі ла ва-

мі, на якіх бу дуць пра хо дзіць уро кі 

па мя ці пад ад кры тым небам.

Вя до ма, што пры клад ны кошт 

аб' ек та — 5-6 міль ё наў руб лёў. Ад-

нак гэ та бу дзе са праў ды «на род-

ная бу доў ля», ад зна чыў га лоў ны 

ідэ о лаг рэ гі ё на. Збор срод каў для 

ме ма ры я ла пач нец ца з пе ра лі чэн-

няў ад удзель ні каў рэ гі я наль на га 

су бот ні ка, які прой дзе 22 лю та га. 

Ві та ец ца лю бая да па мо га ад пра-

цоў ных ка лек ты ваў, спон са раў і 

прос та не абы яка вых лю дзей. Вя-

до ма, што іні цы я ты ву пад тры маў 

БРСМ. Да бу доў лі ак тыў на пад-

клю чац ца сту дат рады.

Ала — но вы пункт пры цяг нен ня 

на кар це ту рыс тыч ных «да рог па-

мя ці», якія звя жуць па тры я тыч ныя 

марш ру ты праз аг ра га ра док Чыр-

во ны Бе раг у Жло бін скім ра ё не, 

дзе ўве ка ве ча на па мяць аб ма ла-

лет ніх вяз нях фа шысц ка га до нар-

ска га канц ла ге ра, і ме ма ры яль ны 

комп лекс «Баг ра ці ён», што так са-

ма на Свет ла гор шчы не.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА,

фо та аў та ра.

Не прай сці мі маНе прай сці мі ма

РАЗ БУ РА ЮЦЬ 
ГНЁЗ ДЫ? 

СІГ НА ЛІ ЗУЙ ЦЕ!
За гэ та ця пер бу дзе па гра жаць буй ны штраф

У гра мад скай ар га ні за цыі «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны» 

па пя рэдж ва юць: з 16 лю та га па 14 жніў ня асаб лі вая ўва га 

бу дзе на да дзе на ахо ве гнёз даў гра коў і ін шых пту шак.

— У ка ло ні ях гра коў у іх гнёз дах (ды і ў гнёз дах ва рон і са рок 

так са ма) мо гуць гнез да вац ца дра пеж ныя птуш кі: дроб ныя со вы і 

со ка лы. На прык лад, ву ша тыя со вы зай ма юць гнез да выя ўчаст кі, 

ад кла да юць яй кі і вы хоў ва юць пту ша нят на ват ра ней за гра коў, — 

рас каз вае спе цы я ліст па пры ро да ахоў ных пы тан нях АПБ 

Максім НЯ МЧЫ НАЎ. — Пры гэ тым дра пеж ныя птуш кі, асаб лі ва 

со вы, часта за ста юц ца не за ўваж ны мі. Та му ў За кон Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь «Аб жы вёль ным све це» бы лі ўне се ныя зме ны, і ця пер, 

каб не тур ба ваць пту шак і не зні шчаць іх дзе так ра зам з гнёз да мі, 

дзей ні чае за ба ро на на зні шчэн не гнёз даў ужо з 16 лю та га.

Што ра біць, ка лі пас ля 15 лю та га за ўва жыш, што нех та скі дае і 

раз бу рае гнёз ды?

Мож на па зва ніць у Мінп ры ро ды на га ра чую лі нію ці па кі нуць 

элект рон нае па ве дам лен не на сай це свай го аб лас но га або Мінскага 

га рад ско га ка мі тэ та пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя.

Трэ ба па ве да міць да ту і мес ца зда рэн ня, па ста рац ца зра біць 

фо та ці за пі саць ві дэа. Вар та зняць ну мар пад' ём ні ка і ін шых ма-

шын, ка лі ад бы ва ец ца аб рэз ка дрэ ваў з да па мо гай та кой тэх ні кі. 

Ка лі маг чы ма, за фік суй це, што зна хо дзіц ца ў гнёз дах. Зды мі це на 

фо та над пі сы на спец воп рат цы лю дзей. Чым больш ін фар ма цыі і 

до ка заў, тым лепш.

Круг ла су тач ны тэ ле фон дзя жур на га эко ла га Мінп ры ро ды: 8 017-

267-55-70.

Пас ля 15 лю та га аб ра за нне га лі наў з гнёз да мі па гра жае штра-

фа мі. АПБ про сіць па ве дам ляць пра та кія па ру шэн ні.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь смут куе з 

на го ды смер ці на мес ні ка стар шы ні Фе дэ ра цыі праф са юзаў 

Бе ла ру сі МІК ШЫ Аляк санд ра Сяр ге е ві ча і вы каз вае спа чу-

ван не род ным і бліз кім ня бож чы ка.

Пра ект, які на тхняе

Пра сто ра па мя ці

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры 

і па спра вах мо ла дзі Го мель ска га 
абл вы кан ка ма Дзя ніс ЯЗЕР СКІ 

з пра ек там.

Эс кіз ная пра па но ва ме ма ры яль на га комп лек су.

Ка лі б не ска рыс та лі ся па ра дай Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча, маг чы ма, 
да гэ туль бы зды ма лі ква тэ ру.

Або пан або пра паў
Як мы бу да ва лі ся па ДА ВЕ Ра нас ці

Пер шым у ха ту ўпус ці лі... бус ла.

Са мі з ВУ СА мі: на тат кі на ва спе ча ных вяс коў цаўСа мі з ВУ СА мі: на тат кі на ва спе ча ных вяс коў цаўАбеліскі параненай зямліАбеліскі параненай зямлі

Каманда, якая працуе над праектам.


