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БЫЦЬ БЛІ ЖЭЙ 
ДА ЛЮ ДЗЕЙ

— Усе праб ле мы дэ пу тат, ка-
неш не, не вы ра шыць, але трэ ба 
па кла па ціц ца аб умо вах для іх 
вы ра шэн ня. І та кія ка мі тэ ты прос-
та не аб ход ныя для гэ та га, — дзе-
ліц ца во пы там стар шы ня Асі по-
віц ка га рай са ве та дэ пу та таў 
Аляк сандр ПУ ЗІК. — Дэ пу тат 
уз на чаль вае ка мі тэт і пра во дзіць 
ра бо ту. Стэн ды, аб' явы — усё гэ та 
да па ма гае эфек тыў на му рас паў-
сюдж ван ню ін фар ма цыі. Трэ ба, 
каб вы бар шчы кі ве да лі, дзе знай-
сці дэ пу та та, каб не ка за лі, што не 
ўяў ля юць, хто ён та кі і чым зай-
ма ец ца. У дэ пу та та па він ны быць 
па моч ні кі. Мы аб мя жоў ва ем ся 
дзе сяц цю чле на мі тэ ры та ры яль-
на га са ма кі ра ван ня, якія жы вуць 
у роз ных кроп ках го ра да.

Аляк сандр Пу зік пра па ноў-
вае па гля дзець, як пра цуе сіс тэ-
ма. Спа чат ку едзем да ра ён на га 
до ма куль ту ры, дзе пад ад ным 
да хам су іс ну юць два ка мі тэ ты 
тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня — Пер ша май скі і 
Дзміт раў скі. На ін фар ма цый ных 
дош ках — ім ёны і проз ві шчы стар-
шынь і іх па моч ні каў, ся род якіх 
пен сі я не ры, ве тэ ра ны, кі раў ні кі 
ар га ні за цый, ак ты віс ты ад на ро-
да. Тут жа па зна ча ны іх па са ды і 
тэ ле фо ны, у тым лі ку і ма біль ныя, 
каб хут чэй мож на бы ло знай сці. 
Каб не бы ло блы та ні ны, раз ме-
шча ны схе мы той част кі го ра да, 
на якой пра цу юць ка мі тэ ты. Па-
зна ча ны на ват ву лі цы і да мы, якія 
зна хо дзяц ца пад іх на гля дам. Тут 
жа гра фі кі пры ёму гра ма дзян дэ-
пу та та мі рай са ве та. Як усё гэ та 
да па ма гае вы ра шаць праб ле мы 
жы ха роў?

— Ад но з праб лем ных пы тан-
няў сён ня — вя лі кая коль касць 
ма шын, — пры во дзіць прык лад 
дэ пу тат. — Сён ня ўсе хо чуць, каб 
ма шы на ста я ла ка ля пад'-
ез да, а мес цаў не ха пае, 
асаб лі ва ў ра ё нах ста рой 
за бу до вы. Мы пры цяг ва ем 
срод кі на сель ніц тва і дзесь-
ці спра бу ем па шы рыць 
аў та ста ян ку. Ле тась зра-
бі лі чатыры та кія пар коў кі 
на 56 мес цаў. З іх дзве на 
16 мес цаў з'я ві лі ся за кошт 
срод каў аў та ўла даль ні каў. 
Пла ну ем і да лей пра цяг ваць 
гэ ту ра бо ту. За да ча дэ пу та-
та і чле на тэ ры та ры яль на га 
са ма кі ра ван ня — са браць 
на род і аб' явіць. Ха пае, 
без умоў на, і прэ тэн зій, але 
лю дзі па він ны вы пус каць 
па ру. Ка лі мы пра па ну ем 
зра біць неш та за іх гро шы, 
шмат хто спа чат ку ад маў-
ля ец ца. Маў ляў, у су се дзяў 
зра бі лі за дзяр жаў ны кошт, 
а ча му мы па він ны пла ціць. 
Пры хо дзіц ца тлу ма чыць, 
што за раз да мы бу ду юц ца 

па ін шых пра ек тах, там пра ду-
гледж ва ец ца больш мес ца пад 
пар коў кі. Але за бу доў шчы кі там 
так са ма ўно сяць гро шы.

ЖЫ ВЁМ, 
ЯК У ГЕР МА НІІ

Яшчэ адзін прык лад дзей най 
ра бо ты ка мі тэ та тэ ры та ры яль-
на га гра мад ска га са ма кі ра ван-
ня — дом па ву лі цы Сташ ке ві ча. 
Бу ды нак но вы, але жы ха ры пад 
кі раў ніц твам стар шы ні до ма 
Юрыя Ля вон чы ка па спе лі зра-
біць тэ ры то рыю больш пры ваб-
най для во ка і зруч най для пра-
жы ван ня.

— Жы ха ры ў нас ма ла дыя, іні-
цы я тыў ныя. Пі шам аб' явы, і яны 
са мі па ды хо дзяць, пы та юц ца, 
што ра біць, — ка жа стар шы ня 
до ма. — У до ме пра пі са на 429 ча-
ла век, 54 — дзе ці да 7 га доў. Дом 
яшчэ на га ран тыі, усё зроб ле на 
сум лен на, але шмат ча го мы 
ства ры лі сва і мі сі ла мі. Са бра лі 
гро шы на ага ро джу, сіс тэ му ві-
дэа на зі ран ня па ста ві лі, баць кі за 
свой кошт аб ста ля ва лі пя соч ні цы, 

уста на ві лі арэ лі. Жы вём ця пер, як 
у Гер ма ніі.

— Юрый Вя ча сла ва віч на огул 
іні цы я тыў ны ча ла век, — да дае 
Аляк сандр Пу зік. —. Акра мя та го, 
што ён стар шы ня жыл лё ва-бу-
даў ні ча га ка а пе ра ты ва, ён яшчэ 
і член ка мі тэ та тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня, пра-
цуе ў цес ным кан так це з дэ пу та-

там ра ён на га са ве та Ан жэ лай 
Хлус. У яе на ўчаст ку 1200 вы бар-
шчы каў, а ён да во дзіць да ро зу му 
свой аб' ект. Дзя ку ю чы яго іні цыя -
ты ве зра бі лі пар коў ку, па дзя лі лі 
яе лі ні я мі, кож ны ця пер ве дае 
сваё мес ца. Ды і ма ё масць пад 
на гля дам. Ку пі лі 16 ві дэа ка мер 
для пад' ез даў і ліф таў. Гэ та дыс-

цып лі нуе на род, бо па ру шаль ні-
ка аба вяз ко ва зной дуць.

Да рэ чы, бы ло ўжо не каль кі 
прэ цэ дэн таў, ка лі сіс тэ ма ві дэа-
на зі ран ня да па маг ла вы ра шыць 
спрэч кі мір ным шля хам. Ад ной-
чы адзін аў та ўла даль нік ня ўда ла 
пры пар ка ваў ся і ха цеў скрыць гэ-
ты факт. Але пра гля дзе лі здым ку, 
і тай нае ста ла ві да воч ным. Быў 
так са ма вы па дак, ка лі жы ха ры 
па кі ну лі сум ку і пай шлі. А ка лі 
спа ха пі лі ся, сум кі на мес цы ўжо 
не бы ло. Шу каць доў га не прый-
шло ся, зноў ві дэа ка ме ры да па-
маг лі.

КА ВЯР НЯ І АЛЕЯ 
ДЛЯ ЗА КА ХА НЫХ

Асі по віц кія дэ пу та ты сяб ру-
юць з біз не сам, што так са ма на 
ка рысць жы ха рам го ра да. Ганд-
лё вы цэнтр «Рах мат», на прык-
лад, зроб ле ны на мес цы бы лой 
ка цель най. Ра ней шы бу ды нак 
не пес ціў сва ім вы гля дам во ка, 
а за раз гэ та адзін з най больш 
па пу ляр ных у го ра дзе аб' ек таў. 
Дзя ку ю чы ды рэк та ру ганд лё-
ва га прад пры ем ства «Ху та рок-
ган даль» Мі ка лаю Ра фа ло ві чу, 
у Асі по ві чах з'я віў ся яшчэ адзін 
шмат функ цы я наль ны ганд лё вы 
цэнтр. Фір ма ад кры ла кра му бу-
даў ні чых ма тэ ры я лаў, зра бі ла ка-
вяр ню, а част ку ганд лё вых пло-
шчаў вы дзе лі ла Еў ра оп ту. Аб' ект 
вы гля дае па-су час на му, ство-
ра ны ўмо вы для без бар' ер на га 
ася род дзя. Бач на, што зруч ныя 

пан ду сы, па рэ нчы ра бі лі ся 
не для спра ва зда чы.

А каб спа жы вец не толь-
кі прый шоў, неш та на быў і 
пай шоў, прад пры маль нік 
ства рыў зо ну для куль тур-
на га ад па чын ку. На тэ ры-
то рыі ка вяр ні з'я ві ла ся алея 
для за ка ха ных з тан цу ю чы-
мі ліх та ра мі і сім па тыч ны мі 
лаў ка мі з ажур ны мі ме та ліч-
ны мі ўпры га жэн ня мі. Пры-
ват нае прад пры ем ства мае 
цэх мас тац ка га ка валь ства, 
дзе вы раб ля юц ца не аб ход-
ныя рэ чы для бу даў ніц тва і 
са до вых ра бот. Не ка то рыя 
гас па дар чыя пры ста са ван ні 
вы ка ры ста ны і пры афарм-
лен ні пля цоў кі. Вель мі 
доб ры мар ке тын га вы ход 
і вы гля дае не звы чай на. 

Не здар ма на ват вя сель ныя кар-
тэ жы за яз джа юць, каб сфа та-
гра фа вац ца на іх фо не. У на вед-
валь ні ках на огул не да хо пу ня ма. 
По бач ста ды ён, дзе пра хо дзяць 
спа бор ніц твы па фут бо ле.

— На шы прад пры маль ні кі ма-
лай цы, ства ры лі ўмо вы і для шо-
пін гу, і для ад па чын ку, а за ад но 
за кошт улас ных срод каў доб-
ра ўпа рад ка ва лі ву лі цу, — ка жа 
Аляк сандр Пу зік. — Гэ та тое, што 
на зы ва ец ца са цы яль на ары ен та-
ва най дзей нас цю.

МА ЛА КО НЕ ПА ВІН НА 
БЫЦЬ КІС ЛЫМ

У сель скай мяс цо вас ці іс нуе 
свая сіс тэ ма кант ро лю за па рад-
кам. Тут ства раць ка мі тэ ты тэ ры-
та ры яль на га гра мад ска га са ма-
кі ра ван ня ня ма сэн су, лю дзі і так 
ве да юць, дзе шу каць дэ пу та та — 
у сель са ве це. Узяць, на прык лад, 
аг ра га ра док Вяз зе, да яко га ад 
Асі по віч пяць кі ла мет раў. Бу ды-
нак сель са ве та зна хо дзіц ца у са-
мым цэнт ры, з ім дзе ляць пло шчу 
пош та і банк, по бач кан то ра кал-
га са, дом куль ту ры, ФАП, кам бі-
нат бы та во га аб слу гоў ван ня. Лю-
дзям зруч на, ка лі ўсе не аб ход ныя 
ім служ бы і ар га ні за цыі скан цэнт-
ра ва ны ў ад ным мес цы.

У Аляк санд ра Пу зі ка для 
кож на га сель са ве та за ве дзе на 
асоб ная па пка, дзе ён рэ гу ляр-
на па зна чае асноў ныя па каз чы кі 
дзей нас ці.

— Фор му я рас пра ца ваў для 
ся бе сам, у мя не тут ін фар ма цыя 
і пра за куп ма ла ка, і пра про даж 
ця лят, і пра ра бо ту са цы яль ных 
да моў, — ка жа ён. — Ад соч ва ем 
стан во ін скіх па ха ван няў, мо гі-
лак, на се ле ных пунк таў. Склаў шы 
ўсё гэ та, мы ма ем аб' ек тыў ную 
кар ці ну, хто пра цуе лепш, а хто 
горш. Ёсць са цы яль ны паш парт 
сель са ве та, дзе зве дзе на ўся гэ та 
ін фар ма цыя. Дро бя зяў у на шай 
ра бо це ня ма. Стар шы ні сель са-
ве та да ўся го па він на быць спра-
ва. І як аў та лаў ка пра цуе, і якой 
све жа сці там пра дук ты. Ка лі хлеб 
чэр ствы, гэ та ад ра зу ж бу дзе агу-
ча на. У ад да ле ных вёс ках за та кі-
мі мо ман та мі піль на со чаць ста-
рас ты. Мы іх як мо жам пад трым-
лі ва ем. Раз у квар тал най больш 
ак тыў ных кры шач ку фі нан са ва 
сты му лю ем. І лю дзі ста ра юц ца. 
Пе ры я дыч на пад во дзім вы ні кі 
ар га ні за цый на-ма са вай ра бо ты 
і па кож ным сель са ве це, а гэ та 
сты мул для стар шынь. Сё ле та 
па вы ні ках пра цы за мі ну лы год 
леп шым у ра ё не і воб лас ці стаў 
Ла піц кі сель са вет. Гэ та да ло ім 
маг чы масць атры маць пе ра ход-
ны га на ро вы сцяг, а так са ма 500 
ба за вых ве лі чынь на вы ра шэн не 
на дзён ных праб лем.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

ЯК ХУТ ЧЭЙ ЗНАЙ СЦІ ДЭ ПУ ТА ТА
Наш карэспандэнт па на зі ра ла, як у Асі по ві чах на род ныя вы бран ні кі 
ўста наў лі ва юць су вя зі з жы ха ра мі і ўза е ма дзей ні ча юць з біз не сам

На ін фар ма цый ных 
дош ках — ім ёны 
і проз ві шчы стар шынь 

і іх па моч ні каў, 
ся род якіх пен сі я не ры, 
ве тэ ра ны, кі раў ні кі 
ар га ні за цый, ак ты віс ты 
ад на ро да.

Л
Ю ДЗІ ча сам скар дзяц ца, што ад дэ пу та таў ма ла ка рыс ці. 
Маў ляў, да вы ба раў на абя ца юць го ры за ла тыя, а ка лі ман дат 
атры ма юць, пра іх ні дзе не чут но. У Асі по ві чах знай шлі дзейс ны 

ме тад, як ар га ні за ваць най больш эфек тыў на ра бо ту на род ных 
вы бран ні каў. У мес цах, дзе звы чай на пра хо дзяць вы бар чыя кам па ніі 
і лю дзі вы ра ша юць, за яко га дэ пу та та ім пра га ла са ваць, ство ра ны 
ка мі тэ ты тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня. Гэ та, мож на 
лі чыць, штаб-ква тэ ра дэ пу та та пэў най акру гі. Тут жа раз ме шча ны 
ін фар ма цый ныя стэн ды, пра вод зяц ца пра мыя лі ніі і схо ды. Ка рысць 
ад та кой ра бо ты ві да воч ная.

Аляк сандр Пу зік: 
«Тут уся ін фар ма цыя для вы бар шчы каў».

Адзін з відаў на алею для за ка ха ных.

Бы ла ка цель ная, стаў ганд лё вы цэнтр.


