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— Я і сам час та не ве даю, дзе 
ўва мне за кан чва ец ца ра бот нік 
ганд лю і па чы на ец ца дэ пу тат, — 
сме ю чы ся, га во рыць Сяр гей 
Аляк санд ра віч. — Але ка лі ка заць 
сур' ез на, то ад на іпас тась дру гой 
вель мі да па ма гае. І там, і там 
спра ву ма еш з людзь мі. Дзе, як 
не ў кра мах, лепш за ўсё ад чу ва-
юц ца за па тра ба ван ні і праб ле мы 
гра ма дзян? Дзя ку ю чы жы во му 
кан так ту больш глы бо ка пра ні ка-
еш у сут насць тых ці ін шых са цы-
яль ных і эка на міч ных з'яў, дак-
лад ней, вы бі ра еш ары ен ці ры ў 
дэ пу тац кай ра бо це. І, на ад ва рот, 
су стра ка ю чы ся з вы бар шчы ка мі 
ў якас ці прад стаў ні ка га рад ско-
га Са ве та, ня рэд ка чу еш слуш-
ныя пра па но вы для па ляп шэн ня 
ганд лё ва га аб слу гоў ван ня.

— Ні ко га не ха чу па крыў-
дзіць, Сяр гей Аляк санд ра-
віч, але ж дэ пу тат мяс цо ва га 
Са ве та не та кая ўжо вя лі кая 
шыш ка, каб вы ра шаць скла-
да ныя пы тан ні. Ня ўжо да вас і 
са праў ды ідуць лю дзі з ве рай 
у тое, што змо жа це ім да па-
маг чы?

— Іш лі, ідуць і, упэў не ны, бу-
дуць іс ці. Бо не толь кі ве раць, а 
ве да юць з до све ду мі ну лых га доў, 
што іх вы бран нік хоць і не вя лі-
кая, як вы вы ка за лі ся, шыш ка, але 
мае пэў ны ўплыў на дзей насць 
га рад скіх улад. Вя до ма, ка лі да 
мя не звяр та юц ца с прось бай да-
па маг чы, на прык лад, атры маць 
іль гот ны крэ дыт на бу даў ніц тва 
ква тэ ры без за кон ных пад стаў, 
то тут пра сі це ля ча кае рас ча ра-
ван не. Па доб ных вы пад каў, ка лі 
вы бар шчы кі пад штур хоў ва юць 
свай го дэ пу та та, па сут нас ці, за-
плю шчыць во чы на юры дыч ныя 
ню ан сы, да во лі шмат: ад па тра ба-
ван няў ад рэ заць у су се да ка ва лак 
зя мель на га ўчаст ка да ўцяг ван-
ня ў су до выя цяж бы па раз дзе ле 
ма ё мас ці. Гэ та ад бы ва ец ца та му, 
што па аса біс тых пы тан нях да дэ-
пу та та пры хо дзяць у асноў ным 
та ды, ка лі сі ту а цыя бяз вы хад ная. 
У ін шых жа вы пад ках праб ле мы 
лю дзей, хоць і не без цяж кас цяў, 
уда ец ца вы ра шаць. Асаб лі ва ка лі 
па сту па юць ка лек тыў ныя зва ро-

ты. У ад роз нен не ад аса біс тых, 
яны час цей за ўсё спра вяд лі выя 
і са праў ды па тра бу юць сур' ёз най 
ува гі.

— А ка лі кан крэт на? Вось 
вас у лю тым аб ра лі на чар го вы 
дэ пу тац кі тэр мін. Ці да лі са-
бе час на раз ва руш ван не або 
па спе лі ўжо цал кам аку нуц ца 
ў на дзён ныя праб ле мы сва іх 
вы бар шчы каў?

— Доў га за пра гаць — не ў ма ёй 
на ту ры. Тым больш што мно гія 
праб ле мы мне доб ра вя до мыя. 
Гэ та, да рэ чы, вы гад на ад роз ні-
вае дэ пу та та са ста жам ад на віч-
ка, яко му па трэб на ня ма ла ча су, 
каб азна ё міц ца са ста но ві шчам 
у сва ёй вы бар чай акру зе. У ма-
ёй — а гэ та мік ра ра ё ны Сця пян ка 
і Сля пян ка з коль кас цю на сель-
ніц тва ка ля 30 ты сяч — лю дзі 
тра ды цый на да лі мне дэ пу тац кі 
на каз. Пе ра лі чу толь кі асноў ныя 
яго пунк ты, над вы ка нан нем 
якіх ця пер пра цую. У Сця пян цы 
на ме ча на маш таб нае бу даў ніц-
тва. Але гра ма дзян ус хва ля ва ла, 
што, па вод ле пер ша па чат ко ва га 
пла на, увя дзен не ў строй па лі-
клі ні кі, шко лы і дзі ця чых сад коў 
па він на бы ло ад бы вац ца паз ней, 
чым увод жы лых аб' ек таў. Да пус-
ціць та кое — зна чыць ства рыць 
ачаг са цы яль най на пру жа нас ці. 
Дзя ку ю чы прын цы по вай па зі-
цыі прад стаў ні чай ула ды і ма-
ім аса біс тым на ма ган ням пас-
ля доў насць бу даў ні чых ра бот 
уда ло ся ска рэк ці ра ваць. Ця пер 
яны бу дуць вес ці ся з улі кам па-
тра ба ван няў жы ха роў. Рэа лі за-
цыя пра ек та раз лі ча на га доў на 
дзе сяць. Што да ты чыц ца больш 
сціп лых за дач, то яны бу дуць вы-
ра ша ны ўжо сё ле та. На прык лад, 
па на ка зе вы бар шчы каў зня суць 
бы лы Дом афі цэ раў, які струх леў, 
і ўзвя дуць на яго мес цы што-не-
будзь па трэб нае. Так са ма бу дзе 
пра ве дзе ны ра монт да рож на га 
па крыц ця па Ка лек тыў ным пра-
ез дзе, ча го даў но ча ка юць ту тэй-
шыя жы ха ры. Як і доб ра ўпа рад-
ка ван ня зо ны ад па чын ку на су-
праць ву лі цы Ле са пар ка вай. Ка лі 
не ў гэ тым, то ў на ступ ным го дзе 
яно бу дзе аба вяз ко ва зроб ле на.

Ад на з са мых сур' ёз ных праб-
лем — ад сут насць у Пар ты зан скім 
ра ё не дзі ця чай па лі клі ні кі. Ма-
лень кіх па цы ен таў баць кі во зяць 
на пры ём да ўра ча ў ін шы ка нец 
го ра да. Ака за ла ся, што та кая ж 
бя да ў жы ха роў су сед няй вы бар-
чай акру гі — Трак та ра за вод скай. 
Вы ра ша на да 2021 го да па бу да-
ваць не аб ход ную ме ды цын скую 
ўста но ву па ву лі цы Даў га брод-
скай. Па да ру нак, так бы мо віць, 
і для тых, і для ін шых.

— Сяр гей Аляк санд ра віч, 
а вам бы ло ка лі-не будзь со-
рам на пе рад ча ла ве кам за 
тое, што не змаг лі яму да па-
маг чы? Ці з-за та го, што прос-
та ад мах ну лі ся ад на да куч лі-
ва га скарж ні ка?

— Та ко га, каб я не зна хо дзіў 
са бе мес ца ад пе ра жы ван няў за 
ней кую не па ва гу да пра сі це ля, 
не кам пе тэнт насць ці бяз дзей-
насць у да чы нен ні да яго спра вы, 
не па мя таю. Бо ад маў ляць у са-
дзей ні чан ні да во дзі ла ся ме на ві та 
та ды, ка лі праб ле ма, пра што ўжо 
ка заў, вы хо дзі ла за рам кі за ко-
на. Або па тра ба ван не вы гля да ла 
аб сурд ным. Ну вось не як прый-
шоў да мя не адзін вы бар шчык і 
па чаў на стой ваць, каб я пры няў 
ме ры для за ба ро ны ўзвя дзен ня 
вы сот на га до ма. «Гэ ты ар хі тэк-
тур ны монстр, — абу раў ся ён, — 
за сла няе мне сон ца!» Ну што тут 
зро біш?

— А якая спра ва вы клі кае ў 
вас як у на род на га вы бран ні-
ка па чуц цё гор дас ці за сваю 
пра цу?

— Гор дасць — гэ та, мо жа, за-
над та гуч на бу дзе ска за на, а вось 
ад чу ван не глы бо ка га за да валь-
нен ня атрым лі ваў не раз. Асаб лі-
ва па мя та ец ца эпа пея з ад крыц-
цём фі лі яла па лі клі ні кі па ву лі цы 
Кар ва та. Доў гі час жы ха ры з та го 
ра ё на бы лі вы му ша ны са сва і мі 
хва ро ба мі ез дзіць на край све ту. 
Два га ды я вы сту паў з гэ тым пы-
тан нем у Са ве це, ха дзіў на пры-
ём да тагачаснага мэ ра Мі ха і ла 
Якаў ле ві ча Паў ла ва. На рэш це 
фі лі ял ад кры лі, лю дзі бы лі вель-
мі ўдзяч ныя. Чы та чы па ду ма-
юць: знай шоў чым га на рыц ца! 
А я ўпэў не ны, што з та кіх вось 
«дро бя зяў» і скла да ец ца аб ліч ча 
ўла ды. Ка лі яна ў ста не ства рыць 
ча ла ве ку зруч ныя ўмо вы жыц ця 
з да ступ ны мі шко ла мі, дзі ця чы-
мі сад ка мі, ма га зі на мі, доб ры мі 
да ро га мі, пры го жы мі пар ка мі, то 
гэ та свед чыць пра мно гае. Ні ко-
лі не за бу ду, як па чы на ла ся мая 
дэ пу тац кая дзей насць. 1990 год, 
ад кры ва ец ца па ся джэн не гар са-
ве та. А за акном на пло шчы Ле-
ні на — ве лі зар ны на тоўп на ро да. 

Лю дзі па тра бу юць пра цы, хле-
ба, цыгарэт... У ма га зі нах пус та. 
Цяж кас ці з транс пар там. У тую ж 
Сця пян ку да брац ца бы ло не маг-
чы ма, бо там да ро гі на гад ва лі 
тан ка дром і ні хто іх не ра ман та-
ваў. Пра ра монт жы лых да моў не 
вар та бы ло і за ікац ца. Бяс кон цыя 
праб ле мы з ка на лі за цы яй і ацяп-
лен нем бу дын каў. Скар гаў бы ло 
столь кі, што апус ка лі ся ру кі. Ка-
лі па раў ноў ваць з ця пе раш нім 
ча сам, то пра грэс ка ла саль ны. 
Мы лю бім бур чаць, пра яў ляць 
не за да во ле насць, але ка лі ёсць 
пра цоў ныя мес цы, больш-менш 
да стой ны за ро бак, а ва кол — мір 
і па ра дак, то што яшчэ трэ ба? Да-
рэ чы, скар гаў з бо ку на сель ніц-
тва ста но віц ца з кож ным го дам 
усё менш. Гэ та свед чыць пра тое, 
што ўла ды го ра да, у тым лі ку і 
дэ пу тац кі кор пус, дзей ні ча юць 
да во лі эфек тыў на.

— Але ж вы і ва шы ка ле гі 
зай ма е це ся не толь ко раз гля-
дам скар гаў, па тра ба ван няў і 
пра па ноў сва іх вы бар шчы-
каў...

— Ка лі б гэ та бы ло так, то нас 
усіх мож на бы ло б на кі ра ваць 
дыс пет ча ра мі ў ЖЭУ. На са май 
спра ве не па срэд ныя кан так ты з 
на сель ніц твам — толь кі част ка 
дзей нас ці дэ пу та та. Асноў нае — 
гэ та ўдзел у ра бо це се сій га рад-
ско га Са ве та і яго па ста ян ных 
ка мі сій. Да рэ чы, я ўзна чаль ваю 
ад ну з іх — па кі ра ван ні і рас па-
ра джэн ні ка му наль най ма ё мас-
цю. Важ ныя ра шэн ні вы ка наў чай 
ула ды, якія да ты чац ца бюд жэ ту 
го ра да, мяс цо вых па дат каў, ін-
вес ты цый ных пра грам, пры-
ва ты за цыі аб' ек таў, не мо гуць 
быць пры ня ты без за цвяр джэн-
ня гар са ве та. Акра мя та го, мы 
зай ма ем ся тым, што су мес на з 
Мін гар вы кан ка мам усе за ко ны 
пар ла мен та, прэ зі дэнц кія ўка-
зы, па ста но вы ўра да па він ны 
адап та ваць пад умо вы ста лі цы. 
Гэ та бяс кон цы па ток да ку мен-
таў. Пры тым не за бы вай це, што 
ў кож на га з дэ пу та таў мяс цо ва-
га ўзроў ню ёсць асноў ныя мес-
цы пра цы на прад пры ем ствах, у 
ме ды цын скіх уста но вах, сфе рах 

аду ка цыі, куль ту ры, аб слу гоў-
ван ня і г. д. У Са ве це яны, па сут-
нас ці, вы кон ва юць гра мад скую 
на груз ку.

— Ня ўжо вы не атрым лі ва е-
це за яе ні я кіх ма тэ ры яль ных 
вы год?

— Не. І не ма ем ні я кіх пры ві-
лей. Ка лі пра гэ та да вед ва юц ца 
мае вы бар шчы кі, то вель мі дзі-
вяц ца.

— Які ж ін та рэс уз валь ваць 
на ся бе ўсе гэ тыя тур бо ты за-
мест та го, каб спа кой на ад па-
чы ваць у свой сва бод ны час?

— Коль кі ра зоў за да ваў ся гэ-
тым пы тан нем! І заў сё ды пры-
хо дзіў да та кой дум кі. Ка неш не, 
мож на ля жаць пе рад тэ ле ві за-
рам, гля дзець на ві ны, абу рац-
ца, усё кры ты ка ваць. Але ж ад 
гэ та га ляг чэй не ста не. Асаб лі ва 
ка лі ве да еш, што нех та за ця бе 
ўста лёў вае пра ві лы жыц ця. Дык 
ці не лепш са мо му пры маць ак-
тыў ны ўдзел у іх вы пра цоў цы? 
А ка лі яшчэ мо жаш да па маг чы 
кан крэт ным лю дзям, то тут і зу сім 
не пры стой на ха вац ца ў кус ты.

— Але ўсё ж та кі крыўд на ні-
чо га не атрым лі ваць за сваю 
пра цу?

— Гро шы тут не га лоў нае. Што 
на са май спра ве крыўд на, дык 
гэ та веч на быць у ро лі пра сі це-
ля. У дэ пу та та, асаб лі ва мяс-
цо ва га Са ве та, ня ма рэ аль ных 
ры ча гоў для вы ра шэн ня на ват 
са мых дроб ных пы тан няў. Каб 
да па маг чы лю дзям, ён вы му ша-
ны ха дзіць па роз ных ін стан цы-
ях і пра сіць. Мне зда ец ца, даў но 
на спе ла не аб ход насць змя ніць 
та кую сіс тэ му.

Па ві нен быць ме ха нізм, 
дзя ку ю чы яко му вы кан кам 
пас ля афі цый на га зва ро ту 
на род на га вы бран ні ка не ад-
клад на пры маў бы ме ры па 
вы ра шэн ні тых ці ін шых праб-
лем на сель ніц тва. 

Рас пра ца ваць ма дэль та кіх 
уза е ма ад но сін па між вы ка наў чай 
і прад стаў ні чай ула дамі мож на 
бы ло б да ру чыць спе цы яль най 
гру пе, у склад якой увай шлі б 
усе за ці каў ле ныя ба кі. У тым лі ку 
чле ны і дэ пу та ты На цы я наль на га 
схо ду. Ад нак па куль да лей раз-
ва жан няў спра ва не ідзе. Шка-
да. Бо па доб ныя но ва ўвя дзен ні 
знач на ак ты ві за ва лі б дзей насць 
мяс цо вых ор га наў, са дзей ні ча-
лі б раз віц цю дэ ма кра тыі, па вы-
шэн ню іні цы я тыў нас ці лю дзей на 
ка рысць уся го гра мад ства.

Гу та рыў Мі ха іл КА ВА ЛЁЎ.

ДЫЯ ЛО ГІ «МС»

Сяр гей СМОЛЬ СКІ:
«Ка лі мо жаш «Ка лі мо жаш 

да па маг чы лю дзям, да па маг чы лю дзям, 
не пры стой на ха вац ца ў кус ты»не пры стой на ха вац ца ў кус ты»
К

І РАЎ НІК ад ной з ганд лё вых се так ста лі цы — 
ААТ «Пост ган даль» — Сяр гей Смоль скі — ча ла век, 
мож на ска заць, уні каль ны. На апош ніх вы ба рах ужо сё мы 

раз стаў дэ пу та там Мінск ага га рад ско га Са ве та. Та кім чы нам, 
ён амаль чвэрць ста год дзя су мя шчае асноў ную пра фе сій ную 
дзей насць з аба вяз ка мі на род на га вы бран ні ка. Як пры та кім рэ жы ме 
не за хва рэць на раз два ен не асо бы? З гэ та га жар таў лі ва га пы тан ня 
па ча ла ся на ша раз мо ва з ак са ка лам ста ліч на га «пар ла мен та».

1990 год, ад кры ва ец ца 
па ся джэн не гар са ве та. 

А за акном на пло шчы 
Ле ні на — ве лі зар ны на тоўп 
на ро да. Лю дзі па тра бу юць 
пра цы, хле ба, цыгарэт... 
У ма га зі нах пус та.

Мы лю бім бур чаць, 
пра яў ляць 

не за да во ле насць, але ка лі 
ёсць пра цоў ныя мес цы, 
больш-менш да стой ны 
за ро бак, а ва кол — мір 
і па ра дак, то што яшчэ 
трэ ба?


