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Акра мя гра мад скіх 
аба вяз каў, у яе шмат хат-
ніх кло па таў. Ра ней сям'я 
тры ма ла фер мер скую 
гас па дар ку, але два га ды 
та му за кры ла спра ву. Дзе-
ці ў свой час да па ма га лі 
ўпраў ляц ца ў по лі, да гля-

даць жы вё лу. У Час ла вы 
Мар' я наў ны з му жам ча-
ты ры дач кі і двое сы ноў. 
Вы рас лі друж ны мі, пра-
ца ві ты мі, атры ма лі аду ка-
цыю, па бу да ва лі жыл лё, 
ства ры лі сем'і. У ба бу лі з 
дзя ду лем пад рас та юць 

дзе вяць уну каў. Але яны 
ўпэў не ны, што іх з ця гам 
ча су пры ба віц ца.

Ка неш не, ня лёг ка 
быць узор най ма ці, жон-
кай, ба бу ляй, гас па ды няй 
ды яшчэ і дэ пу та там. Але 
Час ла ва Мар' я наў на пры-
звы ча і ла ся: у яе ўсё жыц цё 
бя гом.

Па чы на ла яна сваю 
кар' е ру з прос тай афі цы-
янт кі ў рэ ста ра не, за тым 
за кон чы ла Ба ра на віц-
кі тэх на ла гіч ны тэх ні кум. 
Пра ца ва ла на ад каз ных 
па са дах: ды рэк та рам ганд-
лё ва га цэнт ра, на чаль ні-

кам служ бы за бес пя чэн-
ня, участ ка сель ска гас па-
дар ча га прад пры ем ства 
«Івя нец кая кры ні ца». І на 
пен сіі не ся дзіць склаў шы 
ру кі: пай шла са ні тар кай у 
Ра каў скі псі ха не ўра ла гіч-
ны дом-ін тэр нат.

Слу ха ем гэ тую жва вую 
мі ла від ную жан чы ну і ра-
зу ме ем, які мі якас ця мі па-
ві нен ва ло даць са праўд-
 ны дэ пу тат: умен нем 
су пер ажы ваць лю дзям, 
ра зу мець іх праб ле мы. 
Час ла ва Мар' я наў на ні-
ко лі не па кі не ча ла ве ка 
сам-на сам са сва і мі бе да-
мі. У яе сям'і пры ня лі і да-
гля да лі сва яч ку — род ную 
цёт ку. Жан чы на пра жы ла 
101 год, хоць апош нія га-
ды ўжо не пад ні ма ла ся з 
лож ка.

Да гэ та га ча су ў Івян цы 
пом няць, коль кі на ма ган-
няў пры кла ла на род ны 
абран нік, каб да па маг чы 
хлоп цу, які за стаў ся сі ра-
той. Ту ліў ся ён у ма лень-
кай, ні бы та хляў чук, баць-
коў скай ха це, не пры дат-
най для пра жы ван ня. 
Час ла ва Мар' я наў на да-
па маг ла юна ку афор міць 
да ку мен ты і ўзяць крэ дыт 
на ра монт. Са ма знай шла 
бу даў ні коў, па клі ка ла на 
пад мо гу су се дзяў. Усёй 
та ла кой улад ка ва лі дом, 
рас шы ры лі, уцяп лі лі... Дэ-
пу тат мо жа звяр нуц ца да 
лю бо га кі раў ні ка ар га ні-
за цыі, прад пры ем ства ў 
Івян цы ці Ва ло жы не. І, як 
сцвяр джае, заў сё ды зна-
хо дзіць пад трым ку і па-
ра зу мен не. Да яе ідуць з 
прось ба мі на ват з су сед ніх 
вё сак, хоць гэ та ўжо ін шая 
вы бар чая акру га. Час ла ва, 
як пры зна ла ся, не мо жа ні-
ко му ад мо віць, бо «гэ та ж 
усе на шы лю дзі, зем ля кі». 
Дэ пу тат да па маг ла ства-
рыць не адзін «га за вы» 
ка а пе ра тыў і пра вес ці газ 
на ву лі цы Івян ца. Ня даў на 
пад пі са лі ак ты зда чы га за-
пра во да ў вёс ках Ста рын кі 
і За мас ця ны. «А ця пер за-
ха це лі быць з «бла кіт ным» 
па лі вам і жы ха ры вё сак 
Суд ні кі і Вол ма, — ка жа
Час ла ва Мар' я наў на, — за-
раз ду ма ем, як гэ тыя на се-
ле ныя пунк ты лепш спа лу-
чыць у адзі ны пра ект».

— Час ла ва Мар' я наў на, 
у вас як у дэ пу та та ёсць 
ней кія пры ві леі? — па ці-
ка ві ла ся ў яе.

— Ні я кіх. Іх не бы ло ні-
ко лі — ні ра ней, ні ця пер. 
Гэ та гра мад ская на груз ка. 
Адзі ная льго та — «пры-
стра шыць» ка го з на чаль-
ні каў, ка лі той не хо ча ра-
зу мець праб ле му: я ж дэ-
пу тат, мя не лю дзі вы бра-
 лі!.. Так што мая пры ві лея — 
ім слу жыць, пра ца ваць,
да па ма гаць, — кан ста туе 
Час ла ва Ла гун.

Вя до ма, ёсць пы тан-
ні, якія па тра бу юць ка -
ле гі яль на га ра шэн ня. 
У пры ват нас ці, ка лі толь кі 
па ча лі да ваць ільгот ныя 
крэ ды ты для бу даў ніц тва, 
бы ло скла да на іх афор-
міць. Дэ пу тат ра і ла ся са 

стар шы нёй па сял ко ва га 
Са ве та Тэ рэ сай Ліп ніц-
кай, ка ле га мі, ра ён ны мі 
ін стан цы я мі. А за тым Час-
ла ва Мар' я наў на ўзя ла ў 
вы кан ка ме спі сы тых, хто 
ста іць на чар зе на па ляп-
шэн не жыл лё вых умоў, і 
аб' еха ла ўсіх, кож на му 
рас ка за ла, ку ды трэ ба 
звяр тац ца, якія да ку мен ты 
пра да ста віць... За апош нія 
га ды 20 ма ла дых сем' яў 
па бу да ва лі свае да мы.

Праў да, мая су раз моў-
ні ца пры зна ла ся, што зда-
роўя ёй дэ пу тац кія спра вы 
не пры ба ві лі. Да во дзіц ца 
браць на ся бе люд скія 
праб ле мы, не пры ем нас-
ці, а зна чыць, і ад моў ную 
энер ге ты ку. Ды і шмат сіл 
ча сам тра ціц ца на тое, каб 
да вес ці да ча ла ве ка сваю 
дум ку, каб ён пра віль на 
ця бе зра зу меў. Бо, ча го 
гра ху та іць, бы ва юць на-
вед валь ні кі, якія пры вык лі 
толь кі прэ тэн зіі вы каз ваць 
і па тра ба ваць. Асаб лі ва 
гэ та ўлас ці ва лю дзям ста-
рэй ша га па ка лен ня, якія 
на ра дзі лі ся, вы рас лі і жы лі 
ў бы лым Са вец кім Са ю зе. 
Яны пры вык лі да та го, што 
за іх усё ра бі ла дзяр жа ва, і 
не хо чуць жыць інакш.

— А ці мож на бы ло б 
абы сці ся без дэ пу та таў мяс-
цо вых Са ве таў? — за даю 
Час ла ве Мар' я наў не «пра-
ва ка цый нае» пы тан не.

Яна лі чыць, што ад на-
знач на нель га. Вы кан кам 
жа не мо жа аха піць усіх 
і кож на га. «Еду ці іду па 
ву лі цах го ра да і ад ра зу 
пры кмя чаю, на што вар-
та звяр нуць ува гу. За зір ну 
да стар шы ні і ска жу, што, 
на мой по гляд, трэ ба зра-
біць. Та кая гра мад ская 
струк ту ра, як дэ пу тац-
 кі кор пус, не аб ход ная. 
У Івян цы па акру гах — 15 па-
 сял ко вых дэ пу та таў. Ёсць 
ме ды кі, гас па дар ні кі, усе 
іх ве да юць, да вя ра юць ім. 
Пра гэ та свед чыць яў ка на 
на шых вы бар чых участ-
ках — менш за 80 % не 
бы вае», — ка жа Час ла ва 
Мар' я наў на.

А якім, на яе дум ку, па-
ві нен быць дэ пу тат?

— Мне па да ба юц ца су-
час ныя ма ла дыя лю дзі: 
яны ця пер аду ка ва ныя, 
пра грэ сіў ныя, ва ло да-
юць тэх на ло гі я мі, маг-
чы ма, больш за нас ба-
чаць і прад ба чаць. Та му 
з гра мад скі мі аба вяз ка мі 
спра вяц ца, бы ло б толь-
кі жа дан не. У нас так са ма 
ёсць ма ла дыя ак тыў ныя 
дэ пу та ты. А на огул, па ві-
нен быць ба ланс, спа лу-
чэн не во пы ту і ма ла до сці. 
І, вя до ма, цярп лі васць, 
каб вы слу хаць ча ла ве ка і 
па чуць.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

«МАЯ «ПРЫ ВІ ЛЕЯ» — 
ДА ПА МА ГАЦЬ»

Тэ ле фон Час ла вы Ла гун да ступ ны ўвесь час

Ч
ас ла ву Ла гун — дэ пу та та 
Івя нец ка га па сял ко ва га 
Са ве та — муж і дзе ці 

жар там на зы ва юць вір ту аль най 
жон кай і ба бу ляй. Але ў кож ным 
жар це, як ка жуць, ёсць час цін ка 
праў ды. Час ла ва Мар' я наў на 
для жы ха роў па сёл ка леп шы 
да рад чык. Зда ра ец ца і так, 
што цэ лы дзень у яе до ме не 
змаў кае тэ ле фон. «Мой ну мар 
увесь час да ступ ны», — ка жа 
яна. Хтось ці хо ча да ве дац ца, 
як па леп шыць свае жыл лё выя 
ўмо вы, атры маць іль гот ны 
крэ дыт. Ін шы ці ка віц ца, як 
ства рыць ка а пе ра тыў і пра вес ці 
газ. Час ла ва Мар' я наў на кож на му 
дасць па ра ду, кан суль та цыю: якія 
да ку мен ты для гэ та га па трэб ны, 
ку ды звяр тац ца.

Тэ рэ са ЛІП НІЦ КАЯ, стар шы ня Івя нец ка га па сял-
ко ва га Са ве та дэ пу та таў:

— Ма быць, у Івян цы і ў най блі жэй шых на се ле ных 
пунк тах ня ма ні вод на га ча ла ве ка, які б не ве даў Час-
ла ву Мар' я наў ну. У яе вя лі кая друж ная сям'я, цу доў-
ныя дзе ці, уну кі. Ні ад но ме ра пры ем ства ў га рад скім 
па сёл ку не пра хо дзіць без удзе лу дэ пу та та. Яна не 
пра пус кае ні вод най се сіі, заў сё ды па ды мае праб лем-
ныя пы тан ні. Не тое што ста віць ка мусь ці за да чы, а 
зна хо дзіць ней кія маг чы мас ці іх ра шыць, вы каз вае 
свае пра па но вы. Та кіх бы ак ты віс таў больш — і мож на 
бы ло б го ры звяр нуць.

З За ко на «Аб ста ту се дэ пу та та 
мяс цо ва га Са ве та дэ пу та таў»

Фор мы дзей нас ці дэ пу та та Са ве та ў вы бар чай акру зе:

— раз гляд зва ро таў гра ма дзян і юры дыч ных асоб, 
аса біс ты пры ём гра ма дзян дэ пу та там Са ве та;

— пра вя дзен не дэ пу та там су стрэч з гра ма дзя на мі;
— удзел дэ пу та та ва ўста ноў ле ным па рад ку ў пра цы 

ка мі сій па гра мад скім аб мер ка ван ні ў га лі не ар хі тэк-
тур най, го ра да бу даў ні чай і бу даў ні чай дзей нас ці;

— спра ва зда чы дэ пу та та Са ве та пе рад вы бар шчы-
ка мі.

Дзей насць дэ пу та та Са ве та ў вы бар чай акру зе мо-
жа ажыц цяў ляц ца так са ма ў ін шых фор мах.

З За ко на «Аб ста ту се дэ пу та та 
мяс цо ва га Са ве та дэ пу та таў»

Спра ва зда чы дэ пу та та Са ве та пе рад вы бар шчы ка мі.

Дэ пу тат Са ве та ад каз ны пе рад вы бар шчы ка мі і ім 
пад спра ва здач ны. Ён аба вя за ны пе ры я дыч на, але не 
ра дзей як два ра зы на год ра біць спра ва зда чу пе рад 
вы бар шчы ка мі аб сва ёй дзей нас ці і хо дзе вы ка нан-
ня пе рад вы бар най пра гра мы, аб пра цы Са ве та і яго 
ор га наў, у склад якіх ён вы бра ны або ўва хо дзіць па 
служ бе.

Спра ва зда ча дэ пу та та Са ве та мо жа быць за слу-
ха на так са ма па пісь мо вым па тра ба ван ні гру пы вы-
бар шчы каў коль кас цю, уста ноў ле най рэг ла мен там 
Са ве та.

Сход, на якім за слу хоў ва ец ца спра ва зда ча дэ пу та та 
Са ве та, мо жа пры маць ра шэн не, якое змя шчае пра-
па но вы і за ўва гі дэ пу та ту Са ве та, якія да вод зяц ца да 
ве да ма гра ма дзян праз срод кі ма са вай ін фар ма цыі 
або ін шым шля хам.

З За ко на «Аб ста ту се дэ пу та та 
мяс цо ва га Са ве та дэ пу та таў»

Раз гляд зва ро таў гра ма дзян і юры дыч ных асоб, 
аса біс ты пры ём дэ пу та там Са ве та. 

Дэ пу тат Са ве та:
— раз гля дае атры ма ныя ім зва ро ты гра ма дзян і 

юры дыч ных асоб, пры мае ме ры для іх поў на га, аб' ек-
тыў на га, усе ба ко ва га і свое ча со ва га раз гля ду;

— рэ гу ляр на, але не ра дзей за адзін раз у ме сяц, 
ажыц цяў ляе аса біс ты пры ём;

— бя рэ ўдзел у ажыц цяў лен ні кант ро лю за вы ка-
нан нем ра шэн няў, пры ня тых па зва ро тах гра ма дзян і 
юры дыч ных асоб;

— вы ву чае пры чы ны, якія вы клі ка лі зва рот гра ма-
дзян і юры дыч ных асоб, і на кі роў вае пра па но вы, у тым 
лі ку аб іх лік ві да цыі.

Проведение вторых повторных торгов 
по продаже имущества ИЧПУП «Нордальфа-Бел»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
цена, руб. 
(без НДС)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
торгов

5 %, руб.

1
Кран подъемный прицепной 
коленчато-телескопический PAUS 
PTK 31

81 362,40 8136,24 4068,12

2
Коленчатый прицепной подъемник 
PAUS GT 18A

39 876,20 3987,62 1993,81

3
Коленчатый прицепной подъемник 
PAUS GT 18A

39 876,20 3987,62 1993,81

4
Профилегибочный станок SCOTTS-
DALE модель 6453 50

74 227,30 7422,73 3711,37

5 Пневмоукладчик «Тайфун» 6 812,40 681,24 340,62

6 Агрегат для вымешивания краски 3 028,90 302,89 151,45

Цена указана без НДС.

Местонахождение лотов: Логойский р-н, д. Алекшицы, ул. Централь-
ная, д. 38.

Торги в электронной форме (далее – торги) будут проведены на элек-
тронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY:

Начало – 8 февраля 2018 г., в 9.00.

Окончание – 8 февраля 2018 г., в 17.00.

Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, свиде-
тельствующего об оплате задатка, подается по 05.02.2018 г. на адрес 
электронной почты организатора торгов: torgi24@tut.by

Задаток на участие по каждому лоту составляет 10% от его начальной 
цены и должен быть перечислен по 05.02.2018 г. на расчетный счет орга-
низатора торгов – ООО «Расантехторг», г. Минск, ул. Корженевского, 14, 
оф. 404, УНП 191514793, р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ 
Банк», код (BIC) UNBSBY2X, назначение платежа: задаток по лоту (наиме-
нование лота и его номер) для участия в электронных торгах 08.02.2018 г.

Организатор торгов: ООО «Расантехторг», тел.+375 (29) 670-30-84.

Продавец: ИЧПУП «Нордальфа-Бел», в лице управляющего ООО «Бизнес-
Уэй», тел. +375 (29) 165-33-65.

Лицо, ответственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг», 
тел. +375 (29) 670-30-84.

Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту 
нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия.

Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в электрон-
ных торгах указаны  на сайте Единого государственного реестра сведений 
о банкротстве www.bankrot.gov.by и на сайте WWW.TORGI24.BY


